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Översyn av stödtjänster och kundservice
Ärendenr 2016/552

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
a. godkänna och lägga bifogad rapport till handlingarna.
b. utifrån rapportens slutsatser uppdra åt kommundirektören att fortsätta
arbetet. Målet är att år 2020 ha samordnat relevanta delar av
kundservice och stödprocesser inom kommunkoncernen. Arbetet ska
ske stegvis och bidra till medborgarnytta, effektivitet och kvalitet.
Förslag till finansiering av förändringsarbetet presenteras i
Delårsrapport 2, 2016 samt avseende investeringar i Strategisk plan
och budget 2017-19.

Sammanfattning av ärendet
Beskrivning av nuläget
Bifogad rapport påvisar indikationer att kommunkoncernen genom
samordning kan förbättra sina stödprocesser och kundservice. Ett
problemområde är att det kan vara svårt för invånarna att hitta rätt väg in då
det finns en mängd olika kontaktvägar. Vidare finns parallella organisationer
för administrativa och praktiska stödtjänster. Den service som medborgare
och anställda i kommunkoncernen får är olika, beroende på att respektive
organisationsdel i hög utsträckning själva kunnat välja servicenivåer och
organisationsform. Vidare finns ett utrymme att utveckla servicen genom
ökad digitalisering och samordning av likartade uppgifter.
Koncern eller kommun?
Rapporten påvisar att det finns samordningsvinster för kommunkoncernen
som helhet men att de kommunala bolagens särart behöver beaktas i det
framtida utvecklingsarbetet.
Utmaningar
Rapporten påtalar också ett antal utmaningar – få är missnöjda med det sätt
stödprocesser bedrivs och utformas idag, generellt sett, vilket ger låga
incitament till förändring. Det finns brister i jämförelsetal med andra
organisationers effektivitet vilket gör det svårt att prognostisera eventuella
effektiviseringseffekter. Det pågår många olika utvecklingsprojekt inom
koncernen och det finns en risk att de konkurrerar med varandra.
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Fortsatt arbete
Rapporten har legat till grund för det förslag till uppdragsdirektiv för nästa
steg i arbetet som finns bilagt ärendet. Förslaget till uppdragsdirektiv har sin
utgångspunkt i att organisationen ska öka sin medborgarnytta, effektivitet och
kvalitet. Uppdraget innebär ett succesivt och stegvis genomfört arbete med
kartläggning, analys och genomförande med målbilden att senast år 2020 ha
driftssatt en organisering av stödprocesser och kundservice som bidrar till
ännu mer medborgarnytta.

Beskrivning av ärendet
Om rapporten
Bilagd rapport är en summering av förstudien avseende stödtjänster och
kundservice. Det är en översiktlig beskrivning som också omfattar vissa
jämförelser med andra organisationer.
Hur har arbetet genomförts?
Arbetet har bedrivits i projektform och varit hypotesdrivet.
Projektorganisationen har haft stöd av externa konsulter, bestått av styrgrupp,
projektgrupp och referensgrupper. Förvaltningar och bolag har samlat
upplevelser och fakta för att beskriva och bekräfta ett antal antaganden om
sakernas beskaffenhet inom koncernen. Ett fyrtiotal medarbetare har varit
direkt involverade, många fler indirekt. Arbetet har varit processorienterat
och över tid har styrgruppen förändrat inriktningen på arbetet, framförallt
beroende på information i omvärldsanalysen.
Styrgruppens rekommendation
Styrgruppens rekommendation, som uttrycks i förslaget till projektdirektiv för
det fortsatta arbetet är att
- förändringana genomförs med en hög grad av delaktighet av berörda
medarbetare
- kartläggningsarbetet ska ha sin utgångspunkt i processerna för respektive
stödtjänst samt att
- förändringsarbetet bör påbörjas stegvis och delprojekten bedrivas parallellt.
Den inbördes ordningen bör vara
1. Extern kundservice (kundtjänster, växel och e-tjänster)
2. Ekonomiska stödprocesser (inkasso, fakturahantering och
leverantörsreskontra bör prioriteras)
3. Kansliprocesser, framförallt sekreterarstödet till nämnder och styrelser
4. Stödprocesser inom HR/personal (rekrytering/bemanning samt
löneadministrativa processer bör prioriteras)
5. Praktiska stödtjänster såsom post-, vaktmästar- och biltjänster.
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Frågan om verksamhetens organisering är av övergripande karaktär och
behöver ha en helhetsansats. Även digitalisering behöver samordnas och
hanteras på övergripande nivå.

Beslutsunderlag
Projektrapport Översyn av stödtjänster och kundservice/Valcon
Förslag till uppdragsdirektiv Samordning av relevanta stödprocesser och
kundservice, 2016-09-06

Peter Kieri
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
Bolagens VD:ar, förvaltnings- och kontorschefer
Kontaktpersoner för respektive förvaltning och bolag
Projektgruppens medlemmar
Facklig referensgrupp och KÖS
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SAMMANFATTNING
Uppdraget i korthet
Under perioden mars – juni 2016 genomfördes ett uppdrag i syfte att ta fram en nulägesanalys och målbild för arbetssätt
och organisering för stödtjänster och kundservice inom kommunkoncernen. Projektet tog fram en målbild för en
kundorienterad, kostnadseffektiv intern och extern service för medborgare (användare av kommunens tjänster), chefer
och medarbetare.
Projektet föreslår en ny gemensam servicefunktion, ett servicecenter, med hög tvärfunktionell förmåga i syfte att skapa
mervärde och effektivisering för alla kommunens verksamheter. För detta krävs ett tydligt mandat att driva utvecklingen
av gemensamma tjänster och att öka stödet för utvecklad digitalisering av verksamheternas processer.
Under perioden har två större workshoppar genomförts i syfte att ta fram nuläge och en övergripande målbild. Mellan
dessa workshoppar har kontaktpersoner från förvaltningar och bolag samlat in och verifierat en stor mängd hypoteser
och 14 intervjuer har hållits. Sammantaget har arbetet bidragit till att identifiera nuläget och ge en stabil bas för arbetet
med att ta fram en målbild för 2020.
Förslag till övergripande målbild
Målet är att Luleå kommun 2020, med ökad kundorientering, har effektiviserat sin interna och externa service med
bibehållen eller ökad kvalitet:
 En väg in för de externa kunderna. Målet är att kunderna i huvudsak använder digitala kanaler för att söka
information, registrera ärenden och kommunicera med kommunen.
 En väg in för de interna stödbehoven. I huvudsak ska detta lösas genom digitala kanaler där anställda och
chefer kan nå samtliga aktuella stödsystem oavsett plats eller plattform.
 Interna standardiserade stödtjänster och kundservice är samordnade. Kommunkoncernen avsätter resurser
som arbetar för en hög digital tillgänglighet.
Slutsatser om nuläget och vägen framåt
De flesta förvaltningar och bolag sin egen kundservice. Detta gör det komplicerat för kunden att hitta rätt och ger en
kundrelation som är svår att följa upp. Att jobba med koordinerade insatser för att åstadkomma ständiga förbättringar
och att följa upp effektivitet och kvalitet försvåras av det nuvarande arbetssättet.
Det finns inget centralt ansvar för de olika datasystemen, systemval eller gemensam plan för digitalisering och det gör
det utmanande att skapa en tydlig väg in som är samordnad med Luleå Direkt. En ökad samordning av alla
kundtjänstfunktionerna och de digitala kundkanalerna är en stor möjlighet för kommunen att uppnå ökat och mer
systematiskt kundfokus och samtidigt spara kostnader.
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De administrativa stödtjänsterna är spridda i organisationen och de är relativt lågt samordnade. Det finns styrning av
stödtjänsterna i form av riktlinjer och policyer, men stor del av styrningen är även utdelad till respektive förvaltning och
bolag vilket gör att det kan finnas flera olika styrande dokument.
Att bolagen har en stor grad av självständighet i styrningen av sina stödtjänster ligger i organisationsformens natur, men
även förvaltningarna har idag en stor frihet att utforma sitt eget stöd till chefer och medarbetare. Det finns en betydande
effektiviseringspotential i att samordna de tjänster som är av standardiserbar natur. Stödtjänster såsom reskontra,
rekryteringstjänster, rehabiliteringsstöd, upphandling, nämndadministration, ekonomi- och lönehantering innehåller ofta
standardiserbara delar som i många andra organisationer visat sig ha mycket stora synergieffekter vid samordning.
Att utveckla digitaliseringen av både de interna och externa kundkanalerna är ett medel för att komma framåt i detta
arbete. Att fortsätta utveckla e-tjänsterna är verktyg för att nå vidare. För att ytterligare öka trycket att driva utvecklingen
behövs ett strategiskt ägarskap och ledarskap över kommunens systemval. Idag är det upp till varje enskild verksamhet
att avgöra hur mycket dessa vill satsa på digitalisering. Kommunen skulle kunna få samordningsvinster genom ett mer
samordnat angreppsätt.
Projektet rekommenderar att initiera ett sammanhållet förändringsprojekt som skapar förutsättningar för att ta nästa steg
och organisera en gemensam servicefunktion, ett servicecenter, för externa och interna kommungemensamma tjänster,
inklusive ett mandat att säkerställa ett kunddrivet arbetssätt. Under hösten 2016 föreslås projektet ta fram en detaljerad
plan för att uppnå målet 2020.
Delmål på vägen fram till 2020 kan sammanfattas:
2016
Projektet organiserat, planering detaljerad
2017
Gemensam digital plattform
En-väg-in
Digital väg först
2018/19
Gemensamma stödtjänster samordnade
2020
Kundorienterad, effektiv, samordnad intern och extern kundservice
Att börja med de externa tjänsterna innebär att kommunen direkt kan visa på kundnytta och vara ett föredöme för att ett
stort, komplext och utmanande förändringsarbete kan drivas framgångsrikt. Det kommer att ingjuta mod i det fortsatta
arbetet med att senare genomföra förändringar inom de interna stödtjänsterna och den fortsatta utvecklingen. För att nå
framgång med detta arbete krävs uthållighet, planering och ledarskap.
Nästa steg i arbetet, under hösten 2016, kommer att vara att detaljplanera hur arbetet med att samordna hur
kundservicen i kommunen ska bedrivas. Arbetet kommer innebära att varje kundtjänst och kundernas kontakter med
dessa kartläggs för att se vilka delar av tjänsterna som lämpar sig för samordning och vilka delar av dessa som även
fortsatt ska ligga nära verksamheten. Arbetet kommer att inkludera och involvera många medarbetare i
kommunkoncernen vilket skapar förankring och delaktighet. Bolagen behöver hanteras i särskild ordning. Det är
angeläget att säkerställa att etablerade varumärken vidmakthålls.

3

VALCON. KUNGSBRON 1. 111 22 STOCKHOLM. TEL +46 8 5511 3355. WWW.VALCON.SE

7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sammanfattning .................................................................................................................................................................2
1. Syftet med uppdraget .................................................................................................................................................5
2. Nulägesbeskrivning....................................................................................................................................................5
2.1 Kundservice ................................................................................................................................................................5
2.2 Stödtjänster.................................................................................................................................................................6
Administrativa stödtjänster som inte är unika för kärnverksamheten och därmed möjliga att samordna.............................7
Exemplet Lön- och personaladministration ..........................................................................................................................8
Exemplet HR-tjänster ...........................................................................................................................................................9
Samordningsvinster............................................................................................................................................................10
2.3 Digital mognad ..........................................................................................................................................................11
2.4 Förändringsförmåga..................................................................................................................................................12
2.5 De kommunala bolagen ............................................................................................................................................12
2.6 Nyckeltal för kommunens stödtjänster ......................................................................................................................12
3. Målbild........................................................................................................................................................................13
3.1 Erfarenheter från andra kommuner...........................................................................................................................14
3.2 Andras erfarenheter av kvalitetsutveckling och effektivisering .................................................................................15
4. Rekommendationer ..................................................................................................................................................16
4.1 Initiera ett sammanhållet förändringsprojekt .............................................................................................................17
4.2 Genomför förändring baserat på överenskomna principer .......................................................................................17
4.3 Ta fram ett Projekt för förändring med målbild 2020.................................................................................................17
Organisering 2016..............................................................................................................................................................18
Gemensam digital plattform 2017 ......................................................................................................................................19
En-väg-in 2017 ...................................................................................................................................................................19
Digital väg först 2017..........................................................................................................................................................19
Gemensamma stödtjänster samordnade 2018/19 .............................................................................................................19
Kundorienterad, effektiv, samordnad intern och extern kundservice 2020 ........................................................................19
4.4 Finansiera förändringen centralt och driften fortsatt lokalt ........................................................................................20
5. Riskanalys vid införande..........................................................................................................................................21

4

VALCON. KUNGSBRON 1. 111 22 STOCKHOLM. TEL +46 8 5511 3355. WWW.VALCON.SE

8

1.

SYFTET MED UPPDRAGET

Syftet med denna översyn var att under perioden mars till juni 2016 genomföra en förstudie över vilka delar av Luleå
kommunkoncerns stödprocesser och kundservice vars arbetssätt och/eller organisation kan förbättras samt föreslå en
övergripande målbild och rekommendation för hur dessa ska lösas för bästa möjliga kundorientering, kvalitet och
effektivitet, med målet att bidra till ökad medborgarnytta.
Denna rapport sammanfattar arbetet och riktar sig till styrgruppen. Syftet med rapporten är att ge ett tillräckligt underlag
för inriktningsbeslut. För vidare kommunikation av rapportens resultat är det lämpligt att ta fram ett kommunikativt
material som är anpassat till avsedd målgrupp.

2.

NULÄGESBESKRIVNING

Nuläget har beskrivits och analyserats under perioden mars-augusti 2016. Analysen baseras på informationsinhämtning
från kontaktpersoner för alla förvaltningar och bolag, möten med projektgruppen, med kontaktpersonerna och med
styrgruppen. Två workshops har genomförts och 14 intervjuer.
Arbetet med att kartlägga nuläget har varit hypotesdrivet. Vid den första workshoppen samlades material in för att lägga
grunden till de hypoteser som sedan testades av kontaktpersonerna. Testen genomfördes med hjälp av den faktagrund
som de tidigare sammanställt. För att kunna besvara hypoteserna och få en tydlig bild av nuläget kompletterades
materialet med intervjuer och informationsinsamling från ytterligare rapporter. Kontaktpersonerna och styrgruppen har
sedan verifierat allt insamlat material. Kontaktpersonerna har bidragit med en stor arbetsinsats och mycket relevant
material under en kort tidsperiod, vilket vi särskilt tackar för.
Uppdraget har också omfattat analyser av andra kommuners arbete med kundservice och stödtjänster.

2.1

KUNDSERVICE

Idag har de större förvaltningarna och bolagen egna samordnade kundservicefunktioner. Enskilda förvaltningar som
fritidsförvaltningen saknar dock detta. Samordning mellan de olika förvaltningarnas kundservice sker, men endast i
undantagsfall. Bolagen har haft ett behov att av kommersiella skäl att bygga kundservice med kundtjänster med det
externa kundperspektivet som bas.
Kundklagomål och synpunkter följs upp och omhändertas på olika sätt i förvaltningarna. Vissa bolag har belägg för att de
är duktiga på att hantera detta medan vissa saknar helt systematik. Sammantaget är det en splittrad och okoordinerad
hantering av kundsynpunkter i kommunkoncernen, vilket är utmanande vid förbättringsarbete.
Systemägarna finns lokalt inom respektive bolag och förvaltning, vilket medfört en okoordinerad systemflora som
försvårar att skapa en digital väg in för kunderna. Vissa förvaltningar har mycket kontakt via mail, andra har appar och
PDF-blanketter.
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Det finns en stor mängd olika telefonnummer som kunder och medborgare kan använda för att ta kontakt med
koncernen. Likaså finns flera olika e-postadresser. Telefonnummer finns tillgängliga direkt på webben. Situationen
innebär att kunderna får en splittrad syn på kommunens service och att även medarbetare som inte har till uppgift att
besvara telefonfrågor blir avbrutna i sitt arbete. För de bolag som behöver ta kommersiella hänsyn, såsom Luleå Energi,
ser situationen annorlunda ut. De har byggt upp helt andra, moderna och digitaliserade kundkanaler.
Luleå Direkt etablerades med syftet att skapa en-väg-in för medborgarna, men på grund av ett antal orsaker utför de
flesta förvaltningar och bolag fortfarande kundservice parallellt i egen regi.
Situationen medför många nackdelar:
- Kommunens centrala växel har svårt att lösa många ärenden direkt, mycket slussas vidare.
- Förvaltningarnas lokala kundservice löser inte heller en hög andel av ärenden, i många fall löses ärenden av
experter i verksamheten.
- Både förvaltningar och bolagens kundservice har varierande servicegrad och öppettider.
- Kraftigt varierande arbete gällande omhändertagande av synpunkter och klagomål, d.v.s. förutsättningar att
förbättra utifrån lärdomar. t.ex. avvikelser, missförstånd.
- Relevanta nyckeltal saknas i många fall.
- Det saknas gemensamma mål och nyckeltal för utförandet av kundservice inom kommunen.
- Många kompetens- och resursmässiga flaskhalsar (främst i mindre verksamheter).
- Den centrala växeln får ta ökande antal samtal från medarbetare.
- Låg digitaliseringsgrad och många outnyttjade synergimöjligheter, exempelvis saknas gemensamt
ärendehanteringssystem för hantering av kundärenden.
- Bristfällig samordning och avsaknad av helhetssyn.
- Medborgare tvingas ”samordna” sig själv över verksamhetsgränserna vilket ger en splittrad kundupplevelse.
Samstämmigheten om nackdelarna med dagens situation är hög. Utredningen visar att gemensam kundservice borde
betraktas som en strategiskt viktig kärnprocess, och inte som idag en decentraliserad stödprocess.

2.2

STÖDTJÄNSTER

Kategorisering av stödtjänsterna och deras potential till centralisering
Stödtjänsterna kan skiktas i två delar. Styrande (föreskrivande) handlar om den styrning, direktiv och riktlinjer som gäller
för en specifik tjänst. Utförande avser genomförandet av tjänsten, ofta med stöd av digitala system. Själva utförandet av
en tjänst kan antingen ligga verksamhetsnära och vara specifikt för den verksamhet som den avser, eller vara generell
och gemensam över flera verksamheter.
Idag är den styrande och den utförande delen i tjänsterna i stor grad spritt på respektive förvaltning och bolag. Vissa
styrande delar är naturligtvis samordnade centralt i kommunkoncernen, men det råder emellanåt otydlighet om
exempelvis vilka policys omfattas, detta gäller främst bolagen.
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Generellt sett är den styrande delen i tjänsterna utdelade i koncernen. Detta visar sig bland annat i den stora frihet som
respektive förvaltning och bolag har, både att välja sina digitala stödsystem och sina arbetssätt när det gäller
stödtjänster, sitt sätt att rekrytera anställda eller sitt sätt att kommunicera med kunderna. Det finns även en stor
frihetsgrad i hur stor del av administrationen som genomförs av den enskilde chefen och vad som görs av
administratörer. Det finns gemensamma nämnare exempelvis kommunikation men de flesta förvaltningar har ändå egna
kommunikatörer förutom socialförvaltningen som köper tjänsten av Kommunikationskontoret. Att bolagen har egen
styrning får anses rimligt och lämpligt då de har en självständighet som är större än förvaltningarna.
När det gäller verksamhetsspecifika stödtjänster så utförs dessa naturligtvis nära den verksamhet som det gäller. Det
kan gälla tjänster som är specifika för den verksamhet som de avser. I sin yttersta form avser detta ren handläggning,
som givetvis inte är att anses vara stödtjänster utan är kärnverksamhet för kommunen. Vi tänker exempelvis på
handläggning av ärenden inom IFO eller administration av hyresavtal inom Lulebo AB. Dessa kommunala kärntjänster
avses inte som stödtjänster i bemärkelsen stödtjänster och är idag inte centraliserade.
En hypotes som testades var om ”Administrativa tjänster som samordnas, centraliseras och synkroniseras lämnar efter
sig en svårhanterlig ”rest” ute i verksamheterna”. Det finns inte några riktiga tydliga belägg för att det skulle uppstå en
svårhanterlig rest av administrativa stödtjänster vid en ökad samordning. På goda grunder kan dock antas att det finns
verksamhetsnära administrativa tjänster som bör finnas kvar efter en eventuell centralisering. Bland annat framförs att
en centraliserad löneadministration skulle kunna innebära att det blir uppgifter kvar ute i verksamheten, då en
lönekonsult/handläggare idag arbetar inte bara med lönefrågor i sig utan också med t.ex. validering av stämpelkort,
introduktion i hur självservice etc. fungerar för nyanställda. Ett troligt scenario är att dessa uppgifter vid en samordning
av löneadministrativa uppgifter bäst löses i verksamheten då det är dit den nyanställde kommer. Löneadministration är
ett bra exempel på vad som är lämpligt eller möjligt att centralisera och samordna. Den delen av uppgiften som ligger
hos den enskilde chefen, t ex att godkänna frånvaro och ha dialog med medarbetarna kan och bör inte samordnas. När
det gäller systemägarskap, digitala miljöer och standardiserbara komponenter av tjänsten så kan denna samordnas
tydligare än vad som är fallet idag i Luleå.
Det är viktigt att verksamhetsnära administrativa tjänster finns kvar för att verksamheten ska fungera smidigt. Detta kan
vara beställningsfunktionalitet eller administrativa funktioner som ligger så nära verksamheterna att det krävs dialog i
vardagen och mycket nära verksamhetskunskap. Exempel på detta kan vara kravställning vid upphandlingar eller
elevadministration. Det återstår dock att göra mer detaljerade analyser för respektive tjänst för att exakt kunna fastställa
vilka som är lämpliga att samordna i sin helhet eller i delar.
Det finns en risk att en samordning och centralisering skulle innebära att det blir svårare att tillgodose specifika behov
och att detta i sig skulle öka administrationen för cheferna. Därför är det viktigt att ha en tydlig inriktning att
verksamhetsspecifika stödtjänster inte ska samordnas, men att tjänster med gemensamt innehåll och format kan bli
föremål för ökad samordning.
Administrativa stödtjänster som inte är unika för kärnverksamheten och därmed möjliga att samordna
Samordningsbara administrativa stödtjänster är inte specifika för den verksamhet som de stödjer. Exempel på detta är
ekonomi- och lönehantering eller upphandlingsverksamhet. Nämndadministration är en annan tjänst som är likartad för
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flera verksamheter. Mellan den verksamhetsnära, specifika administrationen och de tydliga stödtjänsterna utan direkt
verksamhetskoppling finns en stor mängd stödjande tjänster. Ofta behövs det från fall till fall avgöras vad som ska anses
som verksamhetsspecifikt och vad som ska anses vara en administrativ stödtjänst. Detta kräver att processanalyser eller
värdeflödeskartläggningar görs för att utforska tjänstens standardiserbarhet.
Exemplet Lön- och personaladministration
Idag utförs stora delar av löne- och personaladministrationen ute i kommunkoncernen. Däremot är lön och
personaladministration ofta centraliserat inom respektive förvaltning eller bolag och utförs inte ute i linjen. Exempelvis
har fritidsförvaltningen centraliserat all lön- och personaladministration och det utgör ca 40 % av en helårsarbetare
fördelat på två personer utifrån effektivitet och kompetens.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen hanteras hela kedjan inom området centralt inom förvaltningen. Förvaltningen
ger stöd till chefer och medarbetare inom löneområdet. Vanliga och återkommande arbetsuppgifter är anställningar,
bevakning av lön, rättning av lön, löneskulder, stöd i PS Självservice, tjänst- och arbetsgivarintyg mm., medarbetares
sjuk-/frisk-anmälan samordnas och registreras. Placeringsscheman för medarbetare läggs in, intyg till
Försäkringskassan, rekrytering och samordning för tillsättning av korttidsvikarier. Timlöner för vikarier gör
bemanningsenheten.
De större förvaltningarna och kulturförvaltningen samt bolagen tycker i allmänhet att dagens hantering av lön och
personaladministration fungerar bra genom att ett verksamhetsnära stöd finns som har goda kunskaper om
verksamheten och därmed högre möjlighet att möta behov istället för att bemöta förfrågningar. Det som upplevs mindre
bra är när arbete över organisatoriska gränser.
Mindre förvaltningar har påtalat att de upplever ett slöseri med tid och resurser när de själva administrerar sina löner i
huvudsak på grund av att de gör det så sällan, arbetet utgör en liten del av ordinarie arbetsuppgifter och det är svårt att
hålla sig uppdaterad i och runt systemet och avtalen som tillämpas. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det
fungerar bra att ha löneadministratören nära verksamheten som då kan ge snabbt stöd. Administratören känner alla
medarbetare och kan möta behov på ett individuellt sätt. Samtidigt är det mindre bra genom att denne har detta som en
liten del att tjänsten och ska hantera detta vid sidan om sina ordinarie arbetsuppgifter men får ingen specialkompetens.
Ytterligare ett exempel på hur lön- och personaladministrationen fungerar är LRAB. Inom Luleå Renhållning hanteras
löneadministration inom företaget. De har ett bemanningssystem som stöder planering av resurser för kollektiva och det
systemet föder lönesystemet med information. Det uppges fungera bra med egen löneadministratör.
Löneadministratören arbetar inte bara med lön utan har även andra arbetsområden. Samarbetet med kommunens
personal fungerar oftast bra. Dock kan det vara svårt att komma i kontakt med rätt person, ibland kopplas kunderna runt
till flera. De samarbetar en del med LLT:s löneadministratör och arbetar med samma system.
Generellt sett är bolag och förvaltningar nöjda med hanteringen och effektiviteten inom löne- och personaladministration.
Dock upplever till exempelvis barn- och utbildningsförvaltningen att en övergång till en allt mer digitaliserad och tekniskt
smidig administration skulle ge utrymme till bättre stöd och avlastning för både chefer och medarbetare.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det på många olika ställen inom koncernen utförs lön- och
personaladministration. Denna är samordnad inom respektive bolag och förvaltning, men i de mindre organisatoriska
enheterna utförs detta ofta på deltid och processen blir mer sårbar. I de större verksamheterna fungerar det bättre
genom att en större volym, ger utrymme för specialisering och större professionalitet kan upprätthållas. Samordning
mellan olika bolag och förvaltningar förekommer endast i undantagsfall.
Hur stora samordningsvinsterna är går i dagsläget inte att uppskatta utan stora insatser eftersom tidsåtgång eller
effektivitet med nuvarande arbetssätt inte mäts på ett likvärdigt sätt eller kan redovisas. Det är dock sannolikt att en ökad
samordning av såväl styrning som utförande skulle leda till ökad effektivitet.
Exemplet HR-tjänster
Med HR-tjänster avses tjänster såsom stöd i arbetsmiljöarbetet, i arbetsrättsliga frågor, i förhandling med fackliga parter,
rehabiliteringsstöd, kompetensförsörjningsfrågor, årlig löneöversyn och stöd i mångfald- och diskrimineringsfrågor.
Generellt sett är det mycket liten samordning mellan de olika bolagen och förvaltningarna när det gäller utförandet av
HR-tjänsterna. I huvudsak sträcker detta sig till nätverkande och ett flertal gemensamma policies och riktlinjer. Den
delvis decentraliserade styrningen och det lokala utförandet utan tydlig samordning ger troligen upphov till varierande
kvalitet och är sannolikt dyrt och ineffektivt samtidigt som en hög grad av individuell anpassning sker till
verksamheternas behov.
Rekrytering hanteras i de allra flesta fall uteslutande av respektive chef, emellanåt med stöd av HR-konsult. Endast i
undantagsfall kontaktas personalkontoret för stöd. Socialförvaltningen är undantaget, där en enhet för
kompetensförsörjning har etablerats sedan några år. Bland de små eller mellanstora förvaltningarna finns
arbetsmarknadsförvaltningen som påtalar att det på det stora hela fungerar bra, även vad gäller kompetensförsörjning.
Det finns tydliga riktlinjer och rutiner kring rehabilitering, rekrytering och arbetsmiljö som förenklar arbetet. Fördelen med
att vara lokaliserade på förvaltningen är att de har kunskap om vad som händer i verksamheten vilket underlättar för HR
att vara både stöd och strategisk partner. De har god insikt i verksamheten. Däremot påtalar vissa förvaltningar att
lönesättningen fungerar mindre bra. Det är den del av den samordnade tjänsten som det är mest problem med, och sker
långt från verksamheten, vilket gör att det blir tungrott.
Vidare påtalats att det finns en otydlighet om vilka befogenheter förvaltningarnas HR-enheter har kontra
personalkontoret, vilket komplicerar styrningen av tjänsten.
Bolagen har helt och hållet egen hantering av HR men köper vissa tjänster. Exempelvis har Luleå Renhållning samlat
ihop sin HR. Vid avtalsfrågor ringer de dock ofta till sin arbetsgivarorganisation och har då en extern part. De saknar en
riktig HR-resurs och planerar för att löneadministratören skall ta en större bit av HR i framtiden. De rutiner de har i
företaget räcker annars gällande nyanställningar, rehabilitering och sjukdom. De avropar dock tjänster för tyngre
rehabutredningar från kommunen. Det förekommer således redan idag att bolag avropar tjänster inom HR området från
både externa partners och från kommunen.
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Inom respektive förvaltning är HR samordnat. Det tydligaste exemplet är kanske socialförvaltningen som har
avdelningen ”personal och kundtjänst” som under en längre tid har arbetat med att samordna HR-frågor till en
funktionsorganisation/specialistorganisation som inte ska vara personberoende. Socialförvaltningen har egen enhet för
kompetensförsörjning (rekrytering, bemanning och praktiksamordning) som är uppbyggd och utvecklad under flera års
tid. Inom HR-funktionen arbetar förvaltningen med att ha ett Servicecenter (en väg in för cheferna) som ska kunna ge
stöd i så många frågor som möjligt.
Samordningsvinster
Från koncernövergripande nivå anses det finnas effektivitetsvinster att hämta genom ökad samordning av interna
stödtjänster. Det är med största sannolikhet en korrekt iakttagelse som dock inte gått att verifiera beroende på frånvaro
av effektivitetsmätningar i nuvarande verksamhet.
Arbetet är delvis påbörjat genom att de flesta förvaltningar inom sig ofta har stödfunktioner samordnade. Exempelvis har
barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen, var för sig, samordnade
stödtjänster för löneadministration. Dessa förvaltningar står för en mycket stor andel av den totala mängden
lönetransaktioner. Vidare finns lokalt centrala ekonomifunktioner, fakturacentraler och inköpssamordnare.
Vad gäller effektivitetsvinster finns det dock gott om externa exempel. Exempelvis hanteras ekonomi och lön för allt fler
statliga myndigheter i Statens Servicecenter för att uppnå stordriftsfördelar. Rekryteringstjänster samordnas inom
Skatteverket för att uppnå likvärdighet och kostnadseffektivitet. Bilar sköts ofta av externa företag som uppnår en hög
grad av effektivitet genom större volymer. Logiken i vilka tjänster som kan samordnas är att deras utförande ger
volymfördelar och därmed effektivitetsvinster.
Under översynen och i diskussioner kring vilka stödtjänster som skulle kunna vara aktuella att utföra i gemensam regi så
framkommer emellertid en betydande oro kring förväntade nackdelar till följd av detta. Oron handlar till mycket stor del
om risken att tvingas in i lösningar som inte tillvaratar verksamhetsspecifika behov och intressen. Oron är störst inom de
större verksamheterna.
Inom flera mindre verksamheter framkommer försiktiga kommentarer angående fördelarna med att administrativa
”sällanuppgifter” bättre skulle kunna utföras centralt då hög specialistkompetens är svår att upprätthålla. De uttrycker
även att det är ett problem med högt beroende till någon eller några få personer som har rätt kompetens inom specifika
områden.
I uppdraget ingår att identifiera vilka stödtjänster som skulle kunna förbättras om de samordnades. Det är viktigt att
påtala att det krävs en noggrann processanalys för varje tjänst. Arbetet med att på djupet analysera varje tjänsts innehåll
bör genomföras med start under hösten 2016. Det finns komponenter i samtliga tjänster som är antingen styrande
(föreskrivande), verksamhetsspecifika och delar som är tydligt standardiserbara. Hur dessa fördelar sig i respektive
tjänst kommer att bli tydligt i det fortsatta arbetet.
Exempel på interna stödtjänster som först bör prövas för eventuell samordning är
• Leverantörsreskontra
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•
•
•
•
•
•

Kundreskontra och inkasso
Rekryteringstjänster
Rehabiliteringsstöd
Upphandling
Nämndadministration
Löne- och personaladministration

Slutligen bör nämnas att även praktiska stödtjänster kan vara lämpliga att samordna, t.ex. hantering av vaktmästeri,
post, bilar och parkering. De praktiska stödtjänsternas lämplighet för samordning behöver dock studeras i detalj
ytterligare för att skapa en djupare förståelse.

2.3

DIGITAL MOGNAD

Digital mognad handlar om organisationens förmåga att nyttja digitala möjligheter och omsätta dem i praktisk handling. I
detta avseende finns hög förbättringspotential.
Många av de digitala lösningarna är idag specifika för respektive förvaltning och bolag. Detta resulterar i både höga
drifts- och licenskostnader och svårigheter att skapa synergieffekter, samt att det digitala stödet till chefer och
medarbetare varierar mellan olika bolag och förvaltningar.
Vi kan konstatera att det finns en hel del digital kunskap i koncernen. IT-kontoret upplever att de är en starkt pådrivande
kraft för ökad digitalisering men att arbetet med samsyn är svårt. Det saknas ett mandat för ett kommunövergripande
systemägarskap, gränsöverskridande verksamhetsutveckling och programstyrning som syftar till att tillvarata de digitala
möjligheterna. Det utgör ett avgörande hinder för ökad samordning och effektivisering.
Kundservice är i låg grad digitaliserad jämfört med andra mer digitalt mogna organisationer/kommuner och de digitala
stöd som finns är inte samordnade vare sig mellan förvaltningar och/eller bolag. Det är i hög grad upp till respektive
förvaltning och bolag att ansvara för sin del av innehållet och utvecklingen i kommunens digitala kanaler. Avsaknaden av
koordinering och tydligt kundperspektiv i de digitala kanalerna gör att kunderna i mycket hög grad använder telefon,
alternativt mail, för att kontakta kommunen. Det saknas en sammanhållen projektöverblick och koordinerad
handlingsplan för utvecklingen av kommunens IT-system. För att detta ska fungera bättre i framtiden behövs ett
sammanhållande råd eller forum som inkluderar en koncernarkitekt. Kontinuerlig samverkan med den centrala
kvalitetsutvecklingsresursen som aviserats kommer att vara viktig.
Vår bedömning är därför att den digitala mognaden och förmågan att tillvarata digitaliseringens möjligheter i
organisationen som helhet kan förbättras. Den tvärfunktionella digitala förmågan och ledarskapet behöver adresseras
och stärkas. Det finns behov av tydlig styrning och samordning vad gäller digitaliseringen. En central funktion behöver få
tydligt mandat att besluta över koncernens digitala utveckling. Det är angeläget att det är en lyhörd funktion som ändå
kan avgöra och bedöma vad som är bäst för helheten och tar hänsyn till verksamhetens behov.
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2.4

FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA

Det anses generellt sett att förändringsförmågan har ökat de senaste åren. Ledningens uttalade ambition, beslutsamhet
och stöd är av central betydelse för att ett långsiktigt och komplicerat förändringsarbete ska lyckas.
Förändringsarbetet kräver en tydlig styrning över och lojalitet till det kommungemensamma. Det finns en utbredd misstro
till verksamheternas förmåga att kunna samordna sig vid stora betydande förändringar. Organisationen efterlyser
ledarskap, beslutsamhet, ägarskap och avsatta resurser med rätt kompetens.
Den avgörande framgångsfaktorn är därför att i en förberedande fas med tilldelade resurser, konkretisera och tydliggöra
(kommunicera) de fördelar som kommer att skapas för respektive verksamhet. I kommande fas måste kommunikationen
handla om vad som konkret blir bättre för externa och interna kunder och berörd personal och hur det ska gå till.
I förändringsarbetet, så här långt, finns en stark samsyn i att det gemensamma är viktigare än det enskilda. Det tolkas
som ett åtagande, att vi hädanefter kommer att prioritera kommunkoncernens gemensamma nytta.

2.5

DE KOMMUNALA BOLAGEN

Viljan och ambitionen att de kommunala bolagen också ska vilja välja samordnade tjänster är tydlig. Detta innebär att
valet av driftsform behöver särskild uppmärksamhet i nästa steg. Det är inte alltid förenligt med kommunallagen att sälja
tjänster till andra för en kommun.
De kommunala bolagen kan bara förväntas välja och vilja nyttja kommungemensamma tjänster på kommersiella
grunder. Ur deras perspektiv handlar det om att köpa tjänster med rätt kvalitet till bästa pris, eller göra det själva. Att
möjliggöra för bolagen innebär ett arbetssätt i förändringsarbetet där de i varje delprocess tidigt ges möjlighet att
medverka och påverka. Ambitionen ska vara att förtroendet och kvaliteten på tjänsterna ska göra gemensamma
lösningar till det självklara valet för både förvaltningar och bolag.

2.6

NYCKELTAL FÖR KOMMUNENS STÖDTJÄNSTER

Det har varit komplicerat att ta fram relevanta nyckeltal för såväl interna som externa stödtjänster i kommunkoncernen. I
det kommande arbetet med att mer i detalj ta fram förändringsplaner för respektive tjänst kommer det att vara centralt att
ta fram sådana nyckeltal för att tydligare kunna kvantifiera samordningsvinsterna och följa effekterna av vidtagna
förändringar över tid.
På enskilda förvaltningar och bolag finns nyckeltal, men koncerngemensamma nyckeltal saknas i hög grad.
Kommunen hanterar ca 9000 löner per månad. Dessa fördelar sig i juni 2016 enligt följande:
AMF
BUF
FRI
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KLF
KULT
MILJÖ/BYGG
RTJ
SOC
SBF

3.

241
138
49
112
4214
540

MÅLBILD

Målbilden har tagits fram med stöd av jämförelse med andra kommuner, workshops, diskussioner och intervjuer. I
workshopsform har chefer både från förvaltningar och bolag fick uttrycka sig i ord och bild var kommunen bör befinnas
sig år 2020. Meningar som ”SM-guld i digital kundtjänst”, ”Sveriges bästa bemötande” ”Lätt att flytta hit och lätt att
etablera företag”, ”svensk mästare i samhällsservice”, ”40 % effektivare”, ”nationell toppklass” och ”definierad
tjänsteportfölj” var vanligt förekommande. Cheferna fick även arbeta med måltillstånd för att konkretisera vad dessa ord,
meningar och bilder betyder. Då lyftes exempelvis ”en väg in – för våra kunder” upp väldigt tydligt och också internt stöd
= ”mina sidor = direkt väg/ingång för chefer och medarbetare”. Projektet levererar en övergripande målbild men vill
samtidigt påtala att den detaljerade målbilden tas fram under hösten 2016.
Målbilden 2020 kan sammanfattas enligt följande:
 En väg in för de externa kunderna. Målet är att kunderna i huvudsak använder digitala kanaler för att söka
information, registrera ärenden och kommunicera med kommunen.
 En väg in för de interna stödbehoven. I huvudsak ska detta lösas genom digitala kanaler där anställda och
chefer kan nå samtliga aktuella stödsystem oavsett plats eller plattform.
 Interna standardiserade stödtjänster och kundservice är samordnade. Kommunkoncernen avsätter resurser
som arbetar för en hög digital tillgänglighet.
Det finns en tydlig frustation över den växande insikten om behovet av förändring och bristande tilltro till förmågan att
genomföra förändringar på ett betryggande sätt. Arbetet med framtagande av målbild demonstrerade ett tydligt hopp och
engagemang om beslutsamhet och handlingskraft. Det råder en ambivalent situation som innehåller både vilja till
förändring och rädsla för förändring. Många pekar också på att modet över tid vuxit vilket är en tydlig förutsättning som
behövs, dvs. förmågan att ta beslut, även obekväma sådana. Det finns en önskan om att kommunledningen satsar på
riktigt – investerar och sätter av resurser.
I valet mellan att fokusera på gemensam extern eller intern service råder inget som helst tvivel. Den externa servicen är
där bristerna är som störst och fördelarna är tydligast. Det är rätt ställe att börja. Gällande den interna dimensionen är
det tydligt att införande av gemensamma system och funktioner för t.ex. ekonomi, lön, etc. måste bygga på god
verksamhetsförståelse, närhet och resultera i konkreta förbättringar. Med närhet avses förutsättningarna för att dagligen
arbeta nära den verksamhet som stödet avser för att skapa ett kontinuerligt lärande. Detta kan åstadkommas genom
såväl en virtuell som en fysisk närhet. Formerna för detta kommer att behöva anpassas för respektive tjänst.
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3.1

ERFARENHETER FRÅN ANDRA KOMMUNER

En studie har genomförts av hur andra kommuner framgångsrikt etablerat en organisation för kommungemensamma
tjänster. De studerade kommunerna har valt olika begrepp för sina organisationer. I redogörelsen väljer vi att använda
de begrepp som respektive kommun valt att använda.
Den mest förekommande formen är Servicecenter (inkluderande både intern och externkundperspektivet) med fokus på
en-väg-in. Ca 80 av Sveriges kommuner har valt denna väg. Kommuner som lyckats särskilt väl med detta är bl.a.
Örebro, Skellefteå och Järfälla. De började sin resa för ca 10 år sedan (långt innan dagens digitala förutsättningar).
Dessa kommuner betonar idag att deras Servicecenter har ett uttalat tvärfunktionellt ägarskap för förändring där
verksamhetsutveckling och digitalisering står i fokus. I samtliga fall har nästa steg varit att införa gemensamma
administrativa stödtjänster med samma tydliga kundfokus och målsättning att skapa mervärde. I dessa kommuner
representerar Servicecentret ett nav för förändring i många dimensioner; ledarskap, kultur, digital kompetens,
kundcentrering, processorientering, kvalitet, osv.
Sundsvall valde istället att börja med att etablera gemensamma interna stödtjänster istället för en-väg-in. I Sundsvalls
kommun var det en hög-kompetent IT-organisation som fick uppdraget att leda processen. Det uttalade målet var
effektivisering och besparing, vilket var vad ledningen ville ha. Med facit på hand ledde det till stor oro som resulterade i
att förändringsprocessen försvårades. Efter etableringsfasen övergick fokus alltmer på att skapa bättre service. Enligt
kommunen så hade förändringen upplevts betydligt mer motiverande och engagerande om den hade kommunicerats
med den ambitionen. Det hade gjort processen smidigare och snabbare. Sundsvall är dock fortfarande långt ifrån en
digital ledare ur ett kundperspektiv.
Norrtälje kommun har valt en tredje väg som exemplifieras väl av ”Superservice 2.0” som är ett digitalt
transformationsprogram med dedicerade resurser med ett dussintal delar. Tillsammans har dessa delar lagt grunden för
en verksamhetsdriven väg mot digitalt optimerad kundupplevelse, gemensamma digitala grundförutsättningar och digitalt
stödda verksamhetsprocesser. Kontaktcenter är en av delarna i programmet. Norrtälje har en-väg-in via telefon och mail,
och sitter på samma plats för de som föredrar fysiskt besök. Målet är att klara av så hög andel ärenden som möjligt
direkt i servicecentret. Fokus är att möta kunden digitalt i första hand och göra det bra. Det betyder att de lagt stor kraft
på att det ska vara lätt att hitta information och hög prioritet på att etablera e-tjänster som har stöd hela vägen, d.v.s.
målet är 100 % digitalt stöd i verksamhetsprocesserna. Ambitionen är att alla måttstockar skall vara digitala och kunna
visualiseras i realtid, samt att avvikelser är värdefulla då de indikerar nya förbättringsmöjligheter. De söker aktivt
kundinsikter i alla kanaler.
Jämförelsen med andra kommuner har inspirerat deltagarna i denna utredning. Det har uttryckts på flera sätt och
återspeglas i de workshops som jobbat med målbild för Luleå.
När det gäller administrativa stödtjänster har det varit svårt för kommunerna att veta hur många tjänster som gör vad
pga. en otrolig differentierad verksamhet där en person har många uppgifter. En region som har lyckats är Region
Halland. Se exempel nedan.
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Diagrammet visar den årliga resursallokeringen till ekonomiadministration i Region Halland, motsvarande antal
heltidstjänster fördelat per delprocess och roll. Resursallokeringen uppgår till motsvarande 92 heltidstjänster, varav 51,3
heltidstjänster avser fakturahantering.
Fördelning av tid mellan rollerna C(hefs och beställartid är inte inräknat)
 47 % av tiden utförs av ekonomiavdelningar
 27 % av tiden utförs av administrativt stöd i verksamheten
 26 % av tiden utförs av ekonomiservice
Leverantörsfakturor är det område som är mest resurskrävande, motsvarande 38,3 heltidstjänster. I genomsnitt hanterar
en heltidstjänst 4 276 leverantörsfakturor per år inklusive administrativt stöd. Motsvarande antal leverantörsfakturor
uppgår till 10 235 endast inräknat ekonomifunktionerna. Antal leverantörsfakturor uppgick till 163 770 stycken under
2012. Av dessa skannas 79 %. En stor andel av de manuella fakturorna (33 000 st.) innehåller patientuppgifter.
Av totalt antal kundinbetalningar hanterades 31 200 påminnelser, motsvarande 14 % av inbetalningarna. För 7 % av
kundinbetalningarna skickades inkassoärenden (15 500 st.). Andelen kundinbetalningar (OCR, PG, BG) som krävde
manuell hantering uppgick till 6 % (13 600 st.). Chefers tid ingår ej i ovan resursallokering.

3.2

ANDRAS ERFARENHETER AV KVALITETSUTVECKLING OCH EFFEKTIVISERING

Tanken att spara pengar på att centralisera och samordna stödtjänster är inte ny på något sätt. Erfarenheten inom detta
område sträcker sig över 20 år tillbaka på ett globalt plan inom alla branscher och organisationsformer. I vissa
konsultrapporter lyfts besparingspotentialen fram tydligt, men kunderna har en mer nyanserad syn på synergierna.
Lärdomen är enkel. Det är svårt att härleda en global fokuserad besparingsstrategi. Motsvarande bevis för en fokuserad
förbättringsstrategi är däremot tydlig. Ju mer ambitiöst kommunicerad och beslutsamt genomförd desto bättre utfall.
Slutsatsen idag är entydig att kostnadseffektivitet nås bäst genom en engagerande kund- och verksamhetsdriven
förbättringsstrategi.
Flera studier av kommuners arbete med samordnade stödtjänster visar hur tillgänglighet, kundnöjdhet, uppklaringsandel
mm påtagligt kan förbättras. Dock har vi inte funnit några utredningar på kommuner som tydligt visar hur mycket dessa
sparat. Troligtvis beror detta både på att det är svårt att mäta isolerat och att det inte är måttstockar avseende besparing
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som driver förändringen. Typiskt finns inte noll-mätningar inför denna typ av förändringar. I de uppföljningar vi har sett
redovisas sällan förbättringar och besparingar i siffror.
I kvalitetsaspekterna finns däremot uppgifter. Järfälla kommun redovisar högnivå-siffror från 2015 som talar ett tydligt
språk. År 2009 nådde 43 % en handläggare och 23 % fick ett svar. År 2015 kom 93 % fram och 68 % fick en lösning
direkt i Servicecentret. Hur mycket som sparats redovisas inte. Men engagemanget för strategin är tydlig – det
ekonomiska utbytet är positivt.
Sundsvalls kommun satte upp målet att spara 15-20 % initialt och därefter 3-5 % årligen baserat på jämförelse med
andra Servicecenter. Utfallet är ännu inte känt.
Professor Jan Olsson vid Örebro Universitet har forskat på kommuners strategier för kommungemensamma tjänster.
Hans resultat har ännu inte redovisats men han delger att ca 80 kommuner har fokuserat på de externa tjänsterna som
första prioritet. När rapporten redovisas kan Luleå kommun ta del av resultatet.
Endast Sundsvalls kommun är känd för sitt fokus på interna tjänster som första prioritet. Detta är vår sammanfattning av
kommentarerna från Axel Hellhof, ekonomichef på Sundsvalls Servicecenter;
•
•
•

Politiker vill höra om besparingar och effektivisering, så det var det vi fokuserade på… men medarbetarna ville
få en bättre fungerande arbetsplats.
Även om vägen i stort sett är den samma, så hade det varit bättre att sätta upp och kommunicera en mer
ambitiös och motiverande målbild från början. Det är ju en allt bättre service vi eftersträvar nu.
Det har blivit bra, men vi kunde ha valt en smidigare väg.

Många av de kommuner som satsat på en-väg-in är entusiastiska och når mycket högt på rankingen avseende IT och
kvalitet. Samtliga av de vi studerat närmare har utökat ambitionen avseende det interna perspektivet. Vi tolkar det som
att ett ”förbättrings-förtroende” är etablerat.
Pionjärerna bland kommunerna som satsat på en-väg-in gjorde det långt innan dagens digitala förutsättningar. Vi ser att
Norrtälje kommun som sticker ut och har åstadkommit mycket fina resultat betydligt på kortare tid. Skillnaden är deras
fokus på digitalisering och en mycket tydlig plan väg mot snabba resultat. Då satsningarna på gemensamma tjänster
fortsätter och lovordas drar vi ändå slutsatsen att synergierna är betydande.

4.

REKOMMENDATIONER

Baserat på analysen av nuläge och målbild så kan vi ge rekommendationer om nästa steg. Dessa rekommendationer är
på en övergripande nivå i enlighet med uppdraget. Förutsatt att inriktningsbeslut tas finns behov av att utforma en
detaljerad plan för att nå målbilderna med inriktning på år 2020. Detta behöver i så fall ske under hösten 2016.
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Utredningen har i denna första kartläggningsfas inte haft uppdraget att ta fram en detaljerad handlingsplan. Utifrån vår
tolkning av projektets effektmål och den underliggande analysen finns fog för mer långtgående rekommendationer. Vår
bedömning är att ett viktigt medel för att nå målet är utvecklade digitala former för relationen med kunder och för det
interna arbetet.
Arbetet under hösten 2016 och vidare, syftar till att komma med rekommendationer och aktiviteter som mer konkret
pekar på vad konsekvenserna blir för respektive tjänst, förvaltning och bolag. Det kommer även att tydligare konkretisera
vilka kostnader och nyttor som uppkommer i det fortsatta arbetet. De rekommendationer som föreligger i denna rapport
syftar till att ge den långsiktiga inriktningen till 2020.

4.1

INITIERA ETT SAMMANHÅLLET FÖRÄNDRINGSPROJEKT

En viktig förutsättning är att skapa förtroende, engagemang och motivation för förändringen. Hur förändringen
kommuniceras är därför mycket viktigt. Vi rekommenderar därför att målbilden tydliggörs och kommuniceras för att
skapa hög delaktighet och därmed driv i förändringen.
Därefter initieras ett sammanhållet förändringsprojekt som skapar förutsättningar för att ta nästa steg och utarbeta
arbetsformer och organisera sig för externa och interna kommungemensamma tjänster – en typ av gemensamt
servicecenter med mandat att säkerställa ett kunddrivet arbetssätt och hög digital tillgänglighet.
Helt klart kommer etablering av det gemensamma servicecentret under ett antal år innebära uppstarts- och
omställningskostnader i form av investeringar i nya kompetenser, systemlösningar och tjänsteutveckling. Parallellt
kommer den totala kostnaden att gå ner samtidigt som verksamheten över tid kan effektiviseras. Nyckeln till maximerad
effekthemtagning ligger i att organisera sig för förändringsprojektet.

4.2

GENOMFÖR FÖRÄNDRING BASERAT PÅ ÖVERENSKOMNA PRINCIPER

Vi föreslår att ett antal principer formuleras som skall råda när det gäller hur förändringsarbetet ska bedrivas och arbetet
läggas upp utifrån kund- och verksamhetsperspektiv. Några exempel skulle kunna vara:






4.3

Den gemensamma servicefunktionen, servicecentrat, ska byggas med ett utifrån-in perspektiv
Kundens behov ska styra våra interna flöden
Alla verksamheter ska få en jämlik service
Organisation och arbetssätt ska utformas så att det finns verksamhetsspecifik kunskap
De gemensamma stödtjänsterna ska ha så hög kvalitet att vi attraherar både förvaltningar och bolag

TA FRAM ETT PROJEKT FÖR FÖRÄNDRING MED MÅLBILD 2020

Projektets effektmål är att det skall mynna ut i en genomförbar detaljerad målbild för arbetssätt/organisering avseende
stödtjänster och kundservice. Förslaget ska innebära en kundorienterad, kostnadseffektiv intern och extern service till
nytta för medborgare (användare av kommunens tjänster), chefer och medarbetare. Detta effektmål måste tolkas i ett
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större sammanhang genom att ställa frågan vad det krävs för att uppnå detta effektmål. För att genomföra förändringen
är det lämpligt att ha uppnåbara delmål på vägen. Projektet har identifierat delmål på vägen fram till 2020:
2016 Detaljplanering av förändringsresan med fokus på det externa perspektivet.
2017 Etablerat ”En väg in” för externa kunder
2018/19 Samordnat samtliga standardiserbara stödsystem och etablerat ”En väg in” för interna kunder
2019 Fortsatt arbete med hög digital tillgänglighet
2020 Blivit en digitalt mogen kommunkoncern
Nedan beskrivs denna utveckling mer i detalj.
Organisering 2016
Organiseringen behöver ta hänsyn till behov av styrning, stöd och uppföljning/kontroll som idag finns både i
förvaltningarnas staber och inom kommunledningsförvaltningen. Vidare behöver former för finansiering, dialog och
överenskommelser i serviceuppdraget ingå. Dessutom behöver den framtida organiseringen förtydligas under hösten
2016.
Det gemensamma servicecentrets storlek, tillsammans med de omvärldstryck den utsätts för, avgör när det är
ändamålsenligt att särskilja styrande och stödjande funktioner åt. I den fortsatta utvecklingen av den gemsamma
servicecentret är det också viktigt att ta hänsyn till eventuella förändringar inom kommunledningsförvaltningen. Då
processerna ofta ligger nära varandra är det en svår uppgift och ett nära samarbete är alltid nödvändigt. Riskerna med
att samorganisera stöd och styrning är att de operativa uppgifterna har en tendens att ta över utrymmet för de
strategiska. Specialisering innebär ett utrymme att frigöra kraft och förmåga, både vad avser det strategiska och det
stödjande uppdraget i en arbetsorganisation.
Inom andra organisationer och företag finns kriterier för att samordna eller ”sourca” tjänster gemensamt inom
administration. Tjänster som karaktäriseras av att vara repetitiva, volymtjänster som inte är verksamhetsspecifika ger
ofta stora samordningsvinster. Detta åstadkoms genom att volymvinster uppnås, ofta genom att tjänsterna digitaliseras
och centraliseras.
Kriterier för samordning av stödtjänster bör vara:
 Graden av repeterbarhet är hög
 Det är stora arbetsvolymer
 De är inte verksamhetsspecifika utan generella över hela organisationen
Om samtliga kriterier är uppfyllda bör samordning och, om möjligt, digitalisering av dessa tjänster ske. För att se vilka
tjänster eller del av tjänster som uppfyller kriterier behöver processanalyser genomföras. Det är av stor vikt att dessa
processanalyser säkerställer vilka delar av tjänsten som ska ligga kvar lokalt och vilka delar som ska samordnas.
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Det är angeläget att i förändringsarbetet betona att det inte finns några värderingsmässiga skillnader mellan styrande
och stödjande uppgifter i en arbetsorganisation. Eftersom det är system där alla funktioner har betydelse, och frånvaron
av dem märks – på lång eller kort sikt.
Gemensam digital plattform 2017
För att uppnå effektmålet krävs att den digitala vägen in är det naturliga förstahandsvalet för kunden och att
verksamheternas kärnprocesser digitaliseras. Det i sin tur kräver en gemensam plattform som digitaliserade
verksamhetsprocesser samspelar med. Vidare finns behov av en sammanhållen plan för alla IT-system, vilket skulle
underlättas av ett sammanhållet systemägarskap och kunddrivet samspel med alla verksamheter kring utvecklingen av
tjänsten.
En-väg-in 2017
Målet med en väg in är att göra det enkelt för kunden att kunna lösa sitt ärende direkt, både för medborgaren och för den
interna beställaren. Det handlar om att skapa positiva kundupplevelser. Det kräver både rätt kunskap och verktyg.
I ett servicecenter som både hanterar de interna och de externa kundernas behov får kommunen varje dag chansen till
kundinsikter, genom t.ex. avvikelser, missförstånd, etc. som en lärande organisation ska adressera som chanser till
förbättring. Det ger förutsättningar för ett utvecklat kvalitetsarbete i samspel med de verksamheter som berörs. Det är
samtidigt viktigt att bygga väl fungerande strukturer för att skapa ett kontinuerligt lärande mellan servicecenter och
förvaltningarnas verksamheter.
Digital väg först 2017
Kunden ska kunna välja hur de vill kontakta kommunkoncernen (t.ex. telefon eller möte före mejl eller e-tjänst) men den
digitala vägen ska vara den snabbaste, enklaste och utformad på kundens villkor. Den ska vara den väg kunden hittar
först. Idag är den digitala vägen i ökande utsträckning både kundens förstahandsval och den kostnadseffektivaste.
Digitala interaktioner och digitaliserade processer vävs ihop och håller ihop kundupplevelsen, skapar mätbarhet i realtid
och helt nya förutsättningar för analys. Här är det viktigt att utveckla tjänster utifrån kundens perspektiv, att involvera
kunder och interna intressenter under utveckling.
Gemensamma stödtjänster samordnade 2018/19
Vilka stödtjänster som kunde vara lämpliga att ha som gemensamma system var en viktig fråga att förstå i projektet, Här
ska det återigen klargöras att det som är verksamhetsunikt ska inte samordnas. Alla systemval skall naturligtvis göras så
att nya mervärden skapas för alla användare, utan försämringar. Inte minst gäller det integrationer till andra system så
att en allt bättre digital helhet kan skapas. Under 2017 måste detta planeras noggrant i vilken ordning nya system införs
och befintliga system som ska få bredare användning. Projektet har identifierat behov av gemensamma system för bl.a.
ärendehantering.
Kundorienterad, effektiv, samordnad intern och extern kundservice 2020
Chefer och medarbetare har hög acceptans och förståelse för värdet av att utnyttja samordningsmöjligheter. Det finns
samtidigt en utvecklad förmåga att se både intern och extern service ur kundens perspektiv först, kundnyttan är en
ledande tanke. En hög andel av kommunkoncernens processer är digitaliserade och har resulterat i tydliga fördelar
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avseende kvaliteten på extern och intern service, samt har resulterat i kostnadssänkningar och ökad effektivitet.
Systemarkitekturen är modern, sammanhängande och av hög klass. Koncernen attraherar medarbetare med hög
kompetens och förmågan att utnyttja digitala verktyg samt kunddrivna och moderna arbetsmetoder är hög. Förmågan att
analysera data och skapa nya insikter som möjliggör förbättringar är hög. Förmågan att jobba tvärfunktionellt och
gränsöverskridande internt och externt är hög. Koncernen är på alla plan en erkänd digital ledare i jämförelse med andra
kommunkoncerner och en förebild för andra.

4.4

FINANSIERA FÖRÄNDRINGEN CENTRALT OCH DRIFTEN FORTSATT LOKALT

Det är av central betydelse för det fortsatta arbetet att tydliggöra finansieringsmodellen. Det finns två olika ekonomiska
komponenter som behöver finansiering. Den ena är finansieringen av förändringen som sådan, den andra är den
löpande driften av verksamheten. Erfarenheterna från andra kommuner är att förändringen lämpligen finansieras med en
central budget och att den löpande driften finansieras genom avgift från respektive förvaltning och eventuella bolag som
nyttjar tjänsten.
Förändringen leds, styrs och finansieras alltså centralt i kommunkoncernen. De förvaltningar och bolag som blir föremål
för förändringarna deltar i styrgruppen och har därmed kontroll över de kostnader och det innehåll som förändringen
innebär.
När det gemensamma servicecentrat väl är i drift finns det två principiellt helt olika modeller för att finansiera
verksamheten. Den ena är att tilldela verksamheten en budgetram och sedan låta den verka inom denna. Den andra
extremen är att finansiera verksamheten genom att varje förvaltning styckvis får betala för sin nyttjande av tjänsterna i
servicecentret. Båda modellerna har sina uppenbara för- och nackdelar.
När den gemensamma servicecentrat börjar leverera tjänster bör detta finansieras och styras utifrån den logik som råder
för Shared Service Centers. Ledningen och styrningen bör utgå från en strategisk användargrupp som har det
övergripande ansvaret för att tillse att tjänsteinnehåll och omfattning utformas på ett sätt som tillgodoser de behov som
finns. Den strategiska nivån företräds av förvaltningschefer och chef för servicecentrat. På taktisk nivå sker samverkan
för att lösa respektive förvaltnings och deras kunders specifika behov. Denna nivå hanterar inte finansiella frågor.
Operativ nivå innebär samverkan om daglig drift, sannolikt mycket frågor som rör digitalt gränssnitt, frontoffice och
backoffice. Utformningen av samverkansmodellen kommer att behöva utvecklas kontinuerligt under projektets
genomförande.
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5.

RISKANALYS VID INFÖRANDE

En första riskanalys gjordes tillsammans med styrgruppen den 21 juni.
Sannolikhet Påverkan Sannolikhet
1-5
1-5
& Påverkan Konsekvens

Risk
Resursbrist

4

5

20

Mandat saknas att våga

2

5

10

Mandat ignoreras
Genomförandekraft saknas på
grund av andra distraherande
händelser

4

5

20

4

5

20

Det tar så lång tid så att inriktningen
ändras på vägen

4

5

20

Frågan begravs med ett icke-beslut

2

5

10

Kompetens för att leda och
genomförandet saknas

4

5

20

Vems sätt att arbeta som är bäst blir
en evig diskussion

4

5

20

Effektivitetsvinster dröjer och då
tappas sugen

4

3

12

Inte tillräckligt öppet sinne gör att vi
låser oss i befintliga strukturer

4

4

16

Civil olydnad mot tagna beslut

2

4

8

Olika förväntansbilder gör att det blir
besvikelser

5

3

15

Vi duckar för att det är en stor
kulturresa

3

5

15

Vi missar att skapa delaktighet och
förankring

3

5

15
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Försenar hela
genomförandet

Åtgärd

LULEÅ KOMMUN
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ÄRENDENR 2016/552
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Kommunledningsförvaltningen
Mikael Lekfalk

Version
1.0-1

Uppdragsdirektiv - Samordning av relevanta stödprocesser och
kundservice
Kommundirektör Mikael Lekfalk ger Peter Kieri, biträdande
kommundirektör, i uppdrag att analysera identifierade stödprocesser och
efter beslut, stegvis genomföra relevanta förändringar.
De identifierade stödprocesserna är kundservice, interna administrativa
stödprocesser inom ekonomi, kansli och personalfunktioner samt praktiska
stödtjänster såsom vaktmästeri, post och bilhantering. Beslut om hur
verksamheten ska organiseras och hur digitaliseringens möjligheter bäst kan
samordnas och nyttjas är övergripande frågor i förändringsarbetet.
Målbilden är att de delar av stödprocesserna som den fördjupade analysen
påvisar skulle förbättras genom specialisering och skalfördelar ska bedrivas i
samordnad organisationsform senast vid ingången av år 2020.
Förändringsarbetet ska ske stegvis och leda till bästa möjliga
kund/medborgarnytta, effektivitet och kvalitet.

Samordning av kommunkoncernens relevanta stödprocesser och
kundservice
Bakgrund
Styrsignaler
Tre målområden i Kommunstyrelsens planeringsförutsättningar för åren
2017-2019, som fastställdes av kommunfullmäktige den 9 maj 2016, ligger till
grund för uppdraget.




Att utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun.
Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap.
Systematiska kostnads- och verksamhetsjämförelser ska leda till
förändringar som ger lägre kostnader till minst samma nytta.

I augusti 2013 fastställde kommunstyrelsen styrdokumentet ”Luleå Direkt –
kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice”. Uppföljning av Luleå
Direkt har inte påvisat önskvärda effekter.
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Version

Kommunledningsförvaltningen

2016-09-06

1.0-1

Resultat av förstudien
Mot bakgrund av ett flertal förvaltningars och bolags önskemål om att utreda
en samlad funktion för stödprocesserna genomfördes under perioden
februari - augusti 2016 en förstudie som har mynnat i en rapport.
Förstudien
Rapporten påvisar starka indikationer att kommunkoncernen genom
samordning kan förbättra sina stödprocesser och kundservice. Detta gäller
framförallt kundtjänst, där förstudien visar att det finns stora olikheter
mellan hur förvaltningar och bolag bedriver verksamheten. Vidare finns
administrativa stödprocesser som är transaktionsintensiva och
standardiserbara. Det finns parallella organisationer för såväl administrativa
som praktiska stödprocesser. Den service som medborgare och medarbetare i
kommunkoncernen får är olika, beroende på att respektive organisationsdel i
hög utsträckning själva kunnat välja servicenivåer och organisationsform.
Vidare finns ett utrymme att utveckla servicen genom ökad digitalisering och
samordning av likartade uppgifter.
Rapporten visar också att det finns samordningsvinster för
kommunkoncernen som helhet men att de kommunala bolagens särart och
varumärken behöver beaktas.
Förstudien visar också att det finns utmaningar som kan påverka
förändringsarbetet. Få är missnöjda med det sätt stödprocesserna bedrivs och
utformas idag, generellt sett, vilket ger låga incitament till förändring. Det
finns brister i jämförelsetal med andra organisationers effektivitet vilket gör
det svårt att prognostisera eventuella effektiviseringseffekter. Det pågår
också många olika utvecklingsprojekt inom koncernen och det finns en risk
att de konkurrerar med varandra.

Översiktliga uppdrag till delprojekten
Projektet som helhet har avgränsats i mindre delprojekt.
Två övergripande frågor tillkommer som är av generell karaktär. Dels
handlar det om organisering av verksamheten som helhet, dels om
digitalisering som behöver koordineras och ha en helhetsansats.
Generellt gäller att
 förändringarna genomförs med en hög grad av delaktighet av
berörda medarbetare
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processerna för respektive stödtjänst ska ligga till grund för
analysarbetet
delprojekten ska ta fram relevanta nyckeltal för att över tid kunna
följa effektivitet och kvalitet
stödprocesserna ska ha tydliga process- och
verksamhetsbeskrivningar
förslagen ska innebära former som säkerställer tillräcklig
verksamhetskännedom i stödprocesserna
verksamhetsnära stödprocesser som inte är gemensamma och där
samordningsvinster inte är aktuella bör även fortsättningsvis
bedrivas verksamhetsnära
bolagens särart ska särskilt beaktas. Bolagen ska ha en självklar roll
att tidigt påverka i respektive delprocess

Digitalisering
Projektet ska ta fram arbets-, beslutsformer och beslutsnivåer som ska leda
till en ökad digitalisering och samordning av kommunkoncernens IT-system.
Digitaliseringsprojektet ska i nära samråd med övriga delprojekt föreslå
systemlösningar som ökar kund/medborgarnytta, effektivitet och kvalitet i
samtliga stödtjänster och inom kundservice. Digitaliseringsprojektet ska
särskilt säkerställa att det finns relevant IT-stöd för det samlade
förändringsarbetet i takt med planeringen för driftsättning.
En prioriterad fråga är att ta fram en gemensam systemlösning för
kundservice.
Projektet ska också föreslå former för ökad kunskap om digitaliseringens
möjligheter till beslutsfattare inom kommunkoncernen.
Organisering
Området ska föreslå principer för stödprocessers och kundervice
samordning, organisering och lokalisering samt form för detta.
Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med övriga delprojekt och bidra till
ökad tydlighet avseende stödfunktioners roll i organisationen.
Nivåer på bemanning, graden av specialisering och jämlikt stöd till olika
funktioner i linjeorganisationen ska särskilt beaktas. Vidare ska former för
samspel och dialog med förvaltningars och bolags ledningsnivåer föreslås.
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Kundservice
Delprojektet ska föreslå arbetssätt för en samordnad ingång - en väg in oavsett kanalval, för kommunmedborgarna. Vidare ska principer för frågor
som kundtjänst ska hantera och arbetsformer för samspelet med
förvaltningarna, front- och backoffice, tas fram.
Prioriterade uppgifter är att, tillsammans med projektet Digitalisering, ta
fram förslag till ärendehanteringssystem och e-tjänster för kommunen.
Särskilt viktigt att beakta är möjligheterna till samarbete med de kommunala
bolagen på lång sikt.
Administrativa stödprocesser
a. Ekonomiska stödprocesser
Delprojektet ska kartlägga de standardiserbara och transaktionsintensiva
stödprocesserna inom ekonomiområdet och identifiera vilka delar av
dessa som skulle ge kvalitets- och effektivitetsvinster om de
samordnades.
Inkasso-, leverantörs- och kundreskontra bör prioriteras.
Det är särskilt viktigt att beakta konsekvenserna av ett eventuellt
systembyte.
b. Kansli
Delprojektet ska kartlägga de standardiserbara och transaktionsintensiva
stödprocesserna inom kansliverksamheten (primärt stödet till nämnder
och styrelser) och identifiera vilka delar av dessa som skulle ge kvalitetsoch effektivitetsvinster om de samordnades.
Särskilt viktigt att beakta är nämnders och styrelsers självständiga
ställning.
c. HR/personaladministrativa stödprocesser
Delprojektet ska kartlägga de standardiserbara och transaktionsintensiva
stödprocesserna inom HR- och personalområdet och identifiera vilka
delar av dessa som skulle ge kvalitets- och effektivitetsvinster om de
samordnades.
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Rekrytering/bemanning samt löneadministrativa processer bör
prioriteras.
Särskilt viktigt att beakta är konsekvenserna för integrerade processer
som t ex rekvirering av arbetsmarknadspolitiska medel och
schemaläggning.
Praktiska stödprocesser
Delprojektet ska inventera, analysera och föreslå lösningar för vilka tjänster
som skulle kunna samordnas för att nå en högre kvalitet och effektivitet. Den
tidigare förstudien fokuserade i högre grad på kundservice och
administrativa stödprocesser än på praktiska varför arbetet behöver börja
med informationsinsamling.

Projektmål
När projektet är slutfört ska det vara lätt för medborgarna att nå
kommunkoncernen och få rätt svar. Projektet ska ha bidragit till att stärka
kommunens varumärke genom medborgarens upplevelse av en
kund/medborgarorienterad, effektiv organisation.

Effektmål
Projektet ska mynna i en samordad organisation/arbetssätt för relevanta
stödprocesser och kundservice. Resultatet ska vara en
kund/medborgarorienterad, kostnadseffektiv intern och extern service till
nytta för medborgare, chefer och medarbetare.

Finansering
Projektet startar under förutsättning att medel anslås ur 2016 års resultat
samt i investeringsbudget 2017.
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Tidsplan
Förslaget till tidplan ska stämmas av med respektive delprojektledare innan
den fastställs.
2016
2017
2018
2019
2020
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Kundservice
Ekonomi
Kansli
HR
Praktiska
digitalisering
organisering

Ø ≥

≥ ≥

Ø ≥

processanalys
förberedelsefas
driftsättningsfas
Ø Beslut om organisationsform
≥ Beslut om bemanning

Projektorganisation
Arbetet bedrivs i projektform.
Uppdragsgivare
Kommundirektör Mikael Lekfalk
Styrgrupp
Ordförande bitr kommundirektör Peter Kieri
Sft förvaltningschef stadsbyggnad Malin Lagervall, fr o m 2016-10-01
förvaltningschef Roger Danell
Förvaltningschef socialförvaltningen Gabriella Sjöström
Förvaltningschef barn- och utbildning Karina Pettersson
Ekonomikontorets chef Jan Öström
Kommunikationskontorets chef Roger Jönsson
Personalkontorets chef Birgitta Nilsson
IT-kontorets chef Anders Granström
Kanslikontorets chef Gunilla Lundin
Verkställande direktör för Luleå Energi AB Anneli Sjömark
Verkställande direktör för Luleå Lokaltrafik AB Karl-Johan Gramner
Referensgrupper
Kommundirektörens ledningsgrupp inklusive koncernens verkställande
direktörer
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Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Facklig referensgrupp bestående av 3-5 representanter för KÖS
(kommunövergripande samverkansgrupp) samt några av bolagens fackliga
företrädare
Projektägare och -ledare
Ägare av projektet som helhet: Peter Kieri
Huvudprojektledare: -Kommunikationsstöd: Monika Aunes
Kontaktpersoner enligt uppdrag vid Översyn kundservice och stödtjänster
Delprojekt
Organisering
Digitalisering
Kundservice

Projektägare
Peter Kieri
Anders
Granström
Roger Jönsson

Ekonomi

Jan Öström

Kansli

Gunilla
Lundin
Birgitta
Nilsson
?

HR/personal
Praktiska
stödtjänster

Luleå 2016-09 Mikael Lekfalk
Kommundirektör
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Nina Lind, soc?
B-M Ejnestrand,
buf?
Susanne
Eriksson, LEAB?
Victoria
Fredriksson, sbf?
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Emma Breheim

2016-09-02

2016/419-XXX

Information om handlingsplan för tjänste- och
entreprenadupphandlingar med social hänsyn i Luleå
kommun
Ärendenr 2016/419-XXX

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret och stadsbyggnadsförvaltningen informerar om
handlingsplan för tjänste- och entreprenadupphandlingar med social hänsyn i
Luleå kommun.
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Handlingsplan för tjänste- och entreprenadupphandlingar
med social hänsyn i Luleå kommun 2016 - 2020
Bakgrund och nuläge
Luleå kommun kan använda sin köpkraft för att tillgodose sitt behov av varor,
tjänster och entreprenader samtidigt som kommunen tar ett socialt ansvar.
Genom att inkludera sociala krav i upphandlingar kan kommunen främja
sysselsättning och social integration.
I kommunkoncernens policy för inköp framgår det att inköpsprocessen ska
hanteras på ett hållbart sätt ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt
perspektiv.
I de kompletterande riktlinjerna för kommunens förvaltningar innebär det
konkret att kommunen vid upphandling, där det är möjligt, ska bidra till att
främja sysselsättningsmöjligheter för prioriterade grupper, stimulera social
integration och underlätta för sociala företag att delta i upphandlingar. Detta
ska uppnås genom att anpassa upphandlingens storlek och komplexitet samt
ställa villkor och krav med sociala hänsyn.

Målsättning
Luleå kommuns upphandlingar ska leda till att avtalsleverantörer anställer
personer eller erbjuder lärlings- och/eller praktikplatser för prioriterade
grupper utifrån sociala perspektiv.
Målsättningen är att genomföra minst 5-10 upphandlingar med social hänsyn
under 2017 och minst 15-20 upphandlingar per år under 2018-2020, vilket
främjar både kompetensförsörjning, social och ekonomisk hållbarhet för
kommunens medborgare.

Framgångsfaktorer
-

Dialog internt i kommunen, med leverantörer, Arbetsförmedlingen,
och övriga intressenter.
Arbetsmarknadsförvaltningens rekryterings- och matchningsarbete.
Förankrad metod för arbetet.
Kommunikationsarbetet.

Metod
För att uppnå målsättningen krävs att samverkan över förvaltningsgränserna
mellan inköpsavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Målsättningen uppnås genom dialog och utformning av kontraktsvillkor och
krav i upphandlingar.
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Dialog
Kommunen bör föra en nära dialog med företag som verkar för och arbetar
med social hållbarhet, integration och sammanhållning. Kommunen ska aktivt
verka för att öka dialogen med dessa företag. Exempelvis genom att informera
om upphandlingsregelverket, hur man skriver anbud samt bidra med annan
information som kan leda till ett ökat deltagande i upphandling.
Kontraktsvillkor och krav
Kommunen kan utforma kontraktsvillkor och krav i upphandlingar som
innebär att leverantören ska medverka i dialog, anställa personer alternativt
erbjuda lärlings- och/eller praktikplatser.
Process
En grupp bestående av personer från inköpsavdelningen,
stadsbyggnadsförvaltningen och AMF träffas 2 gånger per år för att gå
igenom planerade upphandlingar som kan bli aktuella för sociala hänsyn.
Gruppen sammankallas av inköpsavdelningen.
Därefter informeras respektive upphandlare om de upphandlingar som är
aktuella och ges i uppdrag att arbeta enligt nedanstående process.

Organisation
Arbetet leds av inköpsavdelningen i samverkan med SBF och AMF.
Ansvar och roller
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att:





samordna de interna behoven av insatser för de prioriterade
målgrupperna.
kravställning gällande målgrupp och typ av åtgärder.
ge stöd i matchningsprocessen till leverantörerna.
uppföljning av kravuppfyllelse gällande social hänsyn.
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Inköpsavdelningen och Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att:




samordna upphandlingsplaner tillsammans med AMF.
ta fram mallar för krav och kontraktsvillkor.
tar beslut om vilka upphandlingar som omfattas av handlingsplanen.

Aktivitetsplan
Aktivitet
Utse en person som samordnar
upphandlingar med sociala
hänsyn
Genomgång av
upphandlingsplaner.

Ansvar
AMF

Tidplan
Vår 2016

Inköpsavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen

2 ggr per år

Ta fram en rutin för arbetet

Inköpsavdelningen

Höst 2016

Införa ett kontrollmoment i
internkontrollplanen 2018 som
tar fasta på ambitionen att ställa
sociala krav i samband med
upphandlingar.
Ta fram en kommunikationsplan
Media
Lulea.se
Information till leverantörer
Information:
KDL
SBN
KSAU
Utbildning upphandlare

Inköpsavdelningen

Enligt tidplan för internkontroll

Inköpsavdelningen

Höst 2016

Inköpsavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen

KDL 24 augusti 2016
SBN 29 september 2016
KSAU 12 september 2016

Inköpsavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Inköpsavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Inköpsavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
Inköpsavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen

Höst 2016

Inledande dialog med
arbetsförmedlingen,
samordningsförbund, särskolan
och andra som jobbar med
prioriterade målgrupper.

Ta fram mallar för kravställning
och kontraktsvillkor
Utföra 5-10 upphandlingar med
social hänsyn 2017
Utföra 15-20 upphandlingar med
social hänsyn 2018-2020
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FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser 12 september 2016
Ärendenr 2015/1685-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
x-nämnden beslutar att lägga redovisade kurser och konferenser till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare

Ämne

Länstrafiken i
Norrbotten AB
2016-08-26

HID KLF 2016.4678
Inbjudan till kollektivtrafikkonferens i Luleå den 13
september

Svenska IALE
International
Association for
Landscape Ecology

HID KLF 2016.4684
Ekosystemtjänster - en väg till hållbar
samhällsutveckling - Final call konferens Svenska
IALE 2016, 22-23 september 2016 i Stockholm

Länsstyrelsen
Norrbotten
2016-08-30

HID KLF 2016.4693
Inbjudan utbildning vallagen - 9 november 2016
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Samhällsutvecklingskontorets förslag till försäljning av del
av fastigheten Rörbäcken 1:60, Rörbäcks camping
Ärendenr 2016/1085-3.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Rörbäcken 1:60,
Rörbäcks camping, till Rörbäcks turism och fritid ekonomisk förening för
1 300 000 kr och att uppdra till samhällsutvecklingschefen att underteckna
köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11 att uppdra till
samhällsutvecklingskontoret att påbörja försäljning av Rörbäcks camping.
Campingen är vackert belägen på en udde i norra skärgården ca fem mil norr
om Luleå och nio kilometer öster om Jämtön. Campingen består bland annat
av 82 husvagnsplatser, receptionsbyggnad och två servicehus. I anslutning till
campingen finns en fin badplats med sandstrand och stuga, förråd och bastu
ute på Yttre Krakaören.
Rörbäcks camping har under lång följd av år varit uthyrd till olika
entreprenörer och organisationer. Avtalet med nuvarande entreprenör upphör
att gälla 2016-09-30.
Campingen har under sommaren 2016 varit utbjuden till försäljning genom
anbud. Anbudsunderlaget har tagits fram gemensamt av samhällsutvecklingskontoret, fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Villkoren i
anbudsunderlaget innebar att ett ca 7,8 hektar stort område, del av Rörbäcken
1:60, med campinganläggningar ska ingå i överlåtelsen, att ett servitut ska
tillskapas över campingen för att nå Yttre Krakaören och att ett drift- och
skötselavtal avseende badstrand och byggnader på Yttre Krakaören avses
träffas med köparen för området.

Beskrivning av ärendet
Rörbäcks camping har varit utbjuden till försäljning genom annons i NSD och
NK den 17 juni 2016. Vid anbudstidens utgång 2016-08-15 hade fem skriftliga
anbud inkommit. Högste anbudsgivare var Rörbäcks turism och fritid
ekonomisk förening, org nr 769631-6673, med ett anbud på 1 300 000 kr.
Rörbäcks turism och fritid ekonomisk förening är ett kooperativ som består av
lokala föreningar och enskilda medlemmar. Föreningen har i anbudet
redovisat att man avser att tillsammans med en extern entreprenör och det
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lokala föreningslivet utveckla campingen så att den blir en attraktiv, välkänd
och välbesökt camping med gott rykte och hög kvalité.
Området är i gällande detaljplan från 1992 avsatt som friluftsområde. För
några år sedan togs ett nytt detaljplaneförslag fram i syfte att möjliggöra
utbyggnad av campingen med servicebyggnader och campingstugor.
Planförslaget överklagades och vann aldrig laga kraft. Eventuell utveckling av
campingen med ny bebyggelse får prövas i framtiden och förutsätter en ny
detaljplan.
Området som avses försäljas innefattar reception, servicebyggnad och
husvagnsplatser och har avgränsats till ca 7,8 hektar. Del av byggnaderna och
anläggningarna är i behov av upprustning. Som komplement till överlåtelsen
avses ett drift- och skötselavtal träffas med köparen. Drift- och skötselavtalet
ska omfatta övrigt område med badstrand samt stuga, förråd och bastu på
Yttre Krakaören. I samband med lantmäteriförrättningen ska en servitutsrätt
tillskapas över det avstyckade området för att nå området utanför Yttre
Krakaören. Till det överlåtna området finns sedan tidigare en rätt att använda
väg och kaj på intilliggande hamnfastighet. I överlåtelsen ingår inte tre mycket
enkla övernattningsstugor. Stugorna kommer att fraktas bort av
fritidsförvaltningen. I överlåtelsen ingår ej heller en grillkåta vilken ägs av
Jämtöns AIK.
För några år sedan ersatte kommunen avträdande entreprenör med 1 650 000
kr för utförda förbättringsåtgärder. Därutöver finns sedan tidigare ett bokfört
värde på drygt 300 000 kr. Restvärdet uppgår för närvarande till ca 1700 000
kr.
Sammantaget föreslår samhällsutvecklingskontoret, fritidsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen gemensamt att Rörbäcks turism och fritid
ekonomisk förening får förvärva del av Rörbäcken 1:60 enligt ovanstående för
en köpeskilling av 1 300 000 kr.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens beslut om försäljning 2016-01-11
Anbudsunderlag
Förteckning över inkomna anbud
Anbud från Rörbäcks turism och fritid ekonomisk förening

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen, projektutvecklingsavdelningen
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§7
Försäljning av Rörbäcks camping
Ärendenr 2015/1521-81

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja Rörbäcks camping samt att ge chefen för
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag påbörja försäljningen.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har hyrt ut Rörbäcks camping till
entreprenörer/organisationer under en lång tid. Nuvarande entreprenör är
Förändringsmannen i Luleå AB, där avtalet går ut 2016-09-30.
Campingen är belägen på fastigheten Rörbäcken 1:60 (Krakören) och består av
82 husvagnsplatser, 3 övernattningsstugor, receptionsbyggnad, två
servicehus, latrin- och sopanläggning. Till fastigheten hör också två stugor
belägna på yttre Krakören. Campingen är i stort behov av renovering,
avloppsanläggningen, ett servicehus, stugorna på yttre Krakören måste
åtgärdas.
Nuvarande entreprenör har under åren gjort förbättringsåtgärder, bland annat
fler husvagnsplatser och byggt ett nytt servicehus. Kommunen har ersatt
entreprenören för dessa förbättringsåtgärder med en köpeskilling på 1 650 000
kr. Köpeskillingen har fritidsnämnden tidigare beslutat ska betalas ut i tre steg
(det sista i samband med att hyresavtalet går ut).
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 1992-11-16. En ny detaljplan
togs fram för några år sedan i syfte att möjliggöra utbyggnad av campingen.
Denna detaljplan överklagades och vann därmed aldrig laga kraft.
Fritidsnämnden har 2015-11-11 § 103 föreslagit kommunstyrelsen besluta att
sälja Rörbäcks camping.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-12-14 § 355 beslutat bifalla
fritidsnämndens förslag och att ge chefen för samhällsutvecklingskontoret i
uppdrag att påbörja försäljning av Rörbäcks camping.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-01-11

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag





Arrendeavtal
Hyresavtal nuvarande entreprenör
Fritidsnämndens protokoll 2015-11-11 § 103
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 355, 2015-12-14

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden
Samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen
Projektutveckling

1 (4)
2016-06-15

Anbudsunderlag avseende Rörbäcks
camping

Området sett från norr

Luleå kommun säljer genom anbud Rörbäcks camping. Området är bebyggt
med bland annat servicehus, uthyrningsstugor och anläggningar för
husvagnscamping.
Området är vackert beläget på en udde i norra skärgården ca 50 km från Luleå
och nio km från Jämtön, se karta, bilaga 1. I anslutning till campingen finns en
fin badplats med sandstrand. Invid campingen finns också Rörbäcks hamn med
gästhamn.

Fastigheten
Fastighetsbeteckning:

Rörbäcken 1:60, del av, enligt ungefärlig avgränsning
med röd begränsningslinje på flygbild, bilaga 2.

Adress:

Rörbäck 75, 77

Areal:

Markområdets areal är ca 7,8 hektar. Efter överlåtelse
ska det aktuella området avstyckas från Rörbäcken
1:60. Den exakta gränsdragningen avgörs i samråd
med köparen och lantmäteriet. Vid avstyckningen
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Projektutveckling

2016-06-15

ska en servitutsrätt för att nå Yttre Krakaören
tillskapas över det avstyckade området. För det
område som avstyckas finns sedan tidigare en
servitutsrätt att använda väg och kaj på intilligande
fastigheten Rörbäcken 1:61 som ägs av Rörbäcks
hamnförening.
Inteckningar:

Området överlåts fritt från penninginteckningar och
inskrivna rättigheter

Planförhållanden:

Fastigheten omfattas av detaljplan som vunnit laga
kraft 1992, se kopia av plankarta och
planbestämmelser i bilaga 3. Området omfattas av
strandskydd och kan beröras av skyddsområde för
vattentäkt tillhörande Kalix kommun.
Fastigheten Brändören 1:1 använder en utfartsväg
över det aktuella området.

A

D
B
C

Husvagnsplatser

Bebyggelse:

Anläggningen består av 82 husvagnsplatser,
receptionsbyggnad, servicehus, ett latrintömningsställe och en avloppsanläggning, se beskrivning
bilaga 4. Vissa av byggnaderna och anläggningarna
är i behov av upprustning.
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2016-06-15

Vatten

Vattenanläggningen inom området är ansluten till
kommunalt vatten.

Driftskostnader:

Till anläggningen finns ett elabonnemang. Årskostnaden är enligt nuvarande entreprenör ca
40 000 kr.

Hyresgäster:

Rörbäcks camping är för närvarande uthyrd till
Förändringsmannen i Luleå AB fram till och med
2016-09-30 varefter hyresförhållandet upphör.

Drift- och skötselavtal

Ett drift- och skötselavtal avseende den intilliggande
badstranden samt område med servicebyggnader på
Yttre Krakaören avses upprättas mellan kommunen
(Fritidsförvaltningen) och köparen. En ungefärlig
avgränsning av det aktuella området framgår av
karta, bilaga 5.

Övrigt:

På området finns en grillkåta som tillhör Jämtöns
AIK. Kåtan ska flyttas om kommunen, Jämtöns AIK
och köparen inte överenskommer om annat.
Flyttningen ombesörjs och bekostas i så fall av
kommunen.

Bilagor
Karta
Flygbild
Kopia av detaljplan och planbestämmelser
Beskrivning byggnader
Karta, område för driftoch skötselavtal

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Överlåtelsen
Markområdet inklusive byggnaderna och anläggningarna överlåts i befintligt
skick. Lösöre ingår ej i överlåtelsen.

Tillträde
Tillträde sker efter överenskommelse.
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2016-06-15

Visning
Anläggningen och området visas efter överenskommelse. Anmäl intresse till
Stadsbyggnadsförvaltningen, Jonas Nilsson, tel 0920-45 32 32 eller Fredrik
Silverlind, tel 0920-45 31 09.

Upplysningar
För frågor om anläggningen kontakta Per Johansson Fritidsförvaltningen, tel.
0920-45 56 10.
Beträffande anbudsförfarandet kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen, Jonas
Nilsson, tel 0920-45 32 32 eller Fredrik Silverlind, tel 0920-45 31 09.
För planfrågor kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen, AnneLie Granljung tel
0920-45 35 46 eller Johan Eriksson tel 0920-45 38 13.
Frågor gällande bygglov kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen, Madelene
Rova tel 0920-45 38 34 eller Anna-Karin Risnert tel 45 57 12.

Anbudet
Skriftliga anbud märkta ”ANBUD RÖRBÄCKS CAMPING” ska vara
förseglade och inlämnade till Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen,
avdelning Projektutveckling, 971 85 Luleå, senast 2016-08-15.
Fri prövningsrätt förbehålles.
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Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2016-08-30

1 (1)
Ärendenr
2016/737-2.4.3.3

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om bidrag till
Norrbottensteaterns 50-årsjubileumsprogram 2017
Ärendenr 2016/737-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 120 tkr till Norrbottensteatern för
förberedande arbete under 2016 från anslaget för kommunfullmäktiges
oförutsedda utgifter.
2. Ett anslag på ytterligare 300 tkr för genomförande av 50årsjubileumsprogram under 2017 prövas i samband med beredning av
strategisk plan och budget för 2017.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottensteatern ansöker om 604 400 kr till 50-årsjubileumsprogram under
2017. Ambitionen är att göra hela 2017 till ett jubileumsår då publiken bjuds
på en extra bra upplevelse med en rad uppsättningar som skulle vara svåra att
producera under ett vanligt år. De medel som söks från Luleå kommun skulle
framför allt gå till att delfinansiera produktionerna Cabaret och
Sommarteatern. Projektperioden är 2016-08-08 – 2017-12-31.
Totalt kostar jubileumsprogrammet 7 260 tkr. Från Norrbottens läns landsting
ansöks om 835 600 kr. Fördelningen mellan landstingets och Luleå kommuns
finansiering är i linje med fördelningen av den årliga finansieringen av
Norrbottensteatern.
Efter dialog mellan Luleå kommun och Norrbottens läns landsting är förslaget
att gemensamt anslå 1 000 tkr till 50-årsjubileumsprogrammet med
fördelningen 580 tkr från landstinget och 420 tkr från Luleå kommun.
Tillväxtkontoret har samrått med ekonomikontoret.

Beslutsunderlag


Ansökan om bidrag till Norrbottensteaterns 50-årsjubileum, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbottensteatern
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
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Till Luleå kommun
971 85 Luleå

Stiftelsen Norrbottensteatern
Adress
Box 50136
973 24 Luleå
www.norrbottensteatern.se
Bank/Plusgiro 161- 4312

Ansökan om bidrag till Norrbottensteaterns 50-års Jubileumsprogram
2017
Startdatum
2016-08-08

Slutdatum
2017-12-31

Projektledare:
Elisabeth Lax
Syfte och mål:
Norrbottensteatern firar år 2017 sitt 50-års Jubileum. Den 6 september 1967
ägde teaterns första premiär rum. På många sätt har teatern varit en
scenkonstinstitution som låtit tala om sig nationellt, inte minst under 70talets utvecklingsfas med stora samhällsfrågor och med TV- teaterns intåg.
Jubileet kommer vi att manifestera på olika sätt, både genom olika
föreställningar och genom andra aktiviteter. Vi har dock en linje att inte
alltför mycket manifestera det förgångna utan blicka framåt trots en viss
tillbakablick.
Ansökan riktas till Luleå kommun efter att Norrbottensteaterns styrelse vid
sitt sammanträde den 29.4 2016 givit Teaterchefen i uppdrag att ansökan om
medel för Jubileumsåret 2017. Ansökan om 604 400 kr gäller produktionerna
"Cabaret" och Sommarteatern förutom en begränsad finansieringsönskan för
samarbetsprojektet "Finland 100 år". Vi producerar på våren en föreställning
av "Mitt Livs Melodi" som behandlar avgörande händelser i norrbottningars
liv och där musik av något slag spelat en viktig roll. Rasmus Lindberg
dramatiserar och regisserar. På våren genomför vi även en produktion av Liv
Strömqvist. Vi planerar också att göra en Sommarteater och då eventuellt på
Gültzaudden. Under hösten gör vi en uppsättning av musikalen "Cabaret" och
en barn- och ungauppsättning samt ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern
och tre finska teatrar förutom Norrbottensteatern, med koppling till Finland
100 år. Vi avser också att särskilt uppmärksamma den 6 september 2017 med
ett program, det datum som Norrbottensteatern invigdes.

1

48

19 MAJ 2016

Vi vill under det kommande året fira och synliggöra att teatern funnits i 50 år.
Målet är att under jubileumsåret ge vår publik en riktigt fullödig upplevelse
med en rad uppsättningar som skulle vara svår att producera under ett så
kallat vanligt år. Norrbottensteatern har funnits så länge att den nu är en
självklarhet för många norrbottningar. Vi strävar efter att vår trogna publik
ska uppskatta det vi gör för dem och att nya publikgrupper ska få lust att ta
del av det vi erbjuder. Jubileumsåret ska höja sig över det vanliga, med ett
angeläget och underhållande innehåll.
Vi har länge saknat en skriftlig samlad återblick över de 50 åren. Vi behöver
det för vår egen del och som gåva till samarbetspartners, gästande regissörer,
scenografer och till olika typer av anslagsgivare. Vår ansökan avser i första
hand researcharbetet.
Genomförandeplan
Vår ambition är att göra hela 2017 till ett jubileumsår med bredare innehåll än
ett vanligt år. Vårens produktioner blir de följande: Rasmus Lindbergs "Mitt
livs melodi", som behandlar avgörande händelser i norrbottningars liv, där
musik av något slag spelat en viktig roll. Rasmus samlar under 2016 in
material som han dramatiserar. Rasmus Lindbergs "Mitt livs melodi" bygger
på insända berättelser och kan sägas bli ett samarbete med publiken. Våren
produceras även pjäsen "Tänker på dig!" en pjäs av Liv Strömqvist. Dessa två
kan sägas utgöra det ordinarie programmet. Härutöver planeras för Jubileet
följande: sommarteater på Gültzauudden eller utanför Norrbottensteatern på
utescenen, en ännu ej vald pjäs.
Hösten: musikalen "Cabaret" av Fred Ebb med musik av John Kander.
Musikalen bygger på Christopher Isherwoods roman "Adjö till Berlin" och
utspelar sig i 1930 talets Tyskland och nazismens/fascismens intågande. Vi
har knutit till oss Sveriges kanske hetaste regissör just nu, Josette Bushelle
Mingo. Hon gjorde en uppmärksammad uppsättning av "När vinterns stjärnor
lyser här" på Norrbottensteatern 2013 och har nu senast regisserat den mycket
uppmärksammade pjäsen om rasism i sydstaterna på 1950-talet, "En druva i
solen". Den allra första afro- svenska ensemblen någonsin medverkar. Hon
arbetar tillsammans med scenograf/kostymskapare Charlotta Hansson, så
även i "Cabaret". För att genomföra musikalprojektet kommer att krävas en
mindre orkester. För detta ändamål hoppas vi kunna skapa ett samarbete med
Musikhögskolan i Piteå tillsammans med enstaka professionella musiker.
Produktionen behöver också en koreograf för de viktiga dansnumren.
Tidplan: Under våren/hösten 2016 tecknas upphovsrättsliga avtal med
teaterförlag författare, översättare, tonsättare etc. samt även
anställningskontrakt med regissörer och andra medverkande. Deras
förberedelser har redan börjat, även med ensemblen. Nu senast i en workshop
för "Cabaret" med koreograf och regissör. En ensemble om 7-8 personer
medverkar, nästan uteslutande skådespelare från Norrbottensteatern.
Planering för avdelningar, verkstäder och ateljéer påbörjas allt eftersom
beslut tas. Repetitionerna startar för var och en av produktionerna 8-10
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veckor innan premiären. Projektet/produktionen "Cabaret" kommer med
största sannolikhet att väcka ett stort intresse i hela länet varför NBT på olika
sätt kommer att skapa möjligheter för norrbottningar runt om i våra
kommuner att kunna uppleva musikalen. Detta är en "hjärtefråga" för NBT.
Förtroendet för J B Mingo är stort, hennes uppsättningsidé av "Cabaret"
borgar för en riktigt bra föreställning. Budskapet i dramat är absolut
högaktuellt med de antidemokratiska och rasistiska strömningar som finns i
vårt samhälle idag. Norrbottensteatern vill vara en teater i samhället och bidra
till att sätta fokus på detta.
"Finland 100 år", har premiär i Uleåborg den 17 januari 2017.
Repetitionsarbetet startar hösten 2016. NBT kommer att under året att bidra
med en skådespelare i samproduktionen som kallas "Gränsen -Rajala" och
dramatiseras av Jani Lohikari. Den riktar ljuset på vårt grannland Finlands
självständighet för 100 år sedan. Scenproduktion är ett samarbete med
Riksteatern och förutom Norrbottensteatern även teatrarna i Kemi, Uleåborg
samt Kajani. Sverigeturnén med föreställningar på Norrbottensteaterns scen 2
i september 2017.
Jubileumsskriften: Vi anställer någon som tillsammans med någon ur teaterns
personal börjar arbeta med arkivmaterial som finns.
Förväntade effekter
Föreställningens innehåll ska vara både angeläget och underhållande. I och
med att den för musikalen ”Cabaret” aktuella regissören alltid visat hög
kompetens finns ett stort förtroende för hennes uppsättningsidé och för att det
ska bli en riktigt bra föreställning. Budskapet i dramat är absolut högaktuellt
med de antidemokratiska och rasistiska strömningar som finns i dag i vårt
samhälle. Norrbottensteatern vill vara en teater i samhället och bidra till att
sätta fokus på detta, samtidigt som det är väsentligt att allt det vi gör också
ska beröra och underhålla vår publik. När det gäller summan för "Finland 100
år" upplevs det som oerhört naturligt att vi ska genomföra ett samarbete med
vårt grannland vid ett så stort jubileum och med vår grannteater i Kemi som
är del av detta riktigt spännande samarbetsprojekt. Sommarteatern är avsedd
att skapa en närmare relation till publiken och att kunna bjuda på både
underhållning och angelägen teaterupplevelse även sommartid, både för
norrbottenspublik och turister. Även amatörer från olika delar av länet
planeras medverka. Beträffande Jubileumsskriften, kommer den förutom att
informera om teatern att även förenkla det dagliga arbetet.
Marknadsföring
Teatern har egen professionell marknads- och försäljningsavdelning som
arbetar såväl via webb som med de traditionella sätten att annonsera,
affischera och inte minst genom personliga möten.
Tillgänglighet, mångfalds-, genus- och jämställdhetsperspektiv
Redan vid teaterns val av repertoar beaktas mångfald, genus och jämställdhet.
NBT arbetar ständigt för att utveckla tillgängligheten, vi arbetar för att hitta
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finansiering för ombyggnad av salongerna så att eldrivna rullstolar kan stå i
teaterhusets spellokaler. Ansökningar ligger inne hos våra anslagsgivare.
Tillgänglighet i övrigt uppfyller lagstadgade krav. Handlingsplaner och
uppföljningsdokument är upprättade för samtliga kriterier. Skyddskommittén
arbetar återkommande med uppföljning. Likabehandlingsplanen har
reviderats i december 2015. Mångfaldsperspektivet beaktas innevarande vår
på följande sätt. I april månad spelades "En Druva i solen" tre föreställningar,
ett samarbete mellan oss och bl.a. Riksteatern. Lördag 23 april föreläste
regissör Josette Bushell Mingo om pjäsen och om arbetet med uppsättningen.
Under rubriken "Ska nya röster höras" samtalade A-K Tideström 6 april, med
unga som flytt krig o förföljelse. Victoria Kawesa, lektor vid Södertörns
Högskola talade den 20 april om "Afrofobi och vithetsnorm i Sverige".
Samtliga föreläsningar hade fri entré. Ett viktigt arbete med genusperspektiv
behöver också genomföras i samband med produktionen "Cabaret".
Publik förväntas komma från Norrbotten med omnejd samt turister.
Teaterintresserad publik från olika delar av landet väntas komma som är
särskilt intresserad av regissör Josette Bushelle- Mingos arbeten, just nu den
kanske "hetaste" teaterregissören i Sverige. Vår strävan är att även "Cabaret",
trots sin omfattning och sin särskilda scenografi, ska kunna visas på
åtminstone två ytterligare ställen i länet. Besökare från Finland och andra
delar av Norrbotten till samproduktionen Finland 100 år. Publik till den
samproduktionen finns över hela Sverige på Riksteaterturnén och i Finland på
turné. Sommarteatern: här förväntas och hoppas vi att publik ska komma från
hela Norrbotten förutom turister i stan´.
Projektet genomförs fysiskt på följande orter
I teaterhuset i Luleå. På utomhusscen i Luleå. Turné i länet.
Övrig information
Beträffande finansiering av Cabaret: Vår egen regissör, Rasmus Lindberg
arbetar endast halvtid och har redan regisserat en pjäs under våren. Därför
måste regissör anställas (300 tkr- del av kostnad). Vi har även behov av en
frilansande scenograf i verksamheten (200 tkr - del av kostnad), liksom en
koreograf (200 tkr- del av kostnad). Musiker till föreställning kommer också
att vara en utgiftspost (2 musiker 270 tkr). Total summa 970 tkr. Att Cabaret
kommer att bli en föreställning som både har en hög konstnärlig kvalitet och
samtidigt ställer aktuella samhällsfrågor på sin spets är utom tvivel. När det
gäller Finland 100 år finns från oss ett behov av stöd i finansieringen med
sammanlagt 150 000 kr som delfinansiering av skådespelare till denna
Jubileumsföreställning som initierats av Riksteatern i ett samarbete med tre
finska teatrar, Riksteatern och Norrbottensteatern och som handlar om
gränser. Gästspel på Norrbottensteatern hösten 2017 med tre föreställningar.
Sommarteater finns inte som inplanerad produktion under verksamhetsår för
Norrbottensteatern. Ett bidrag äskas om 250 tkr för att täcka halva
produktionskostnaden förutom de kostnader som i övrigt finns för löner,
marknadsföringskostnader, upphovsrätter med mera. För research
jubileumsskriften (40 500 kr del av kostnad).
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För kännedom ska också sägas att Norrbottensteatern idag, för att kunna
genomföra en Jubileumssäsong, är helt beroende av de medel som äskas. Vår
förhoppning är att Norrbottens läns landsting och Luleå kommun ska dela på
medel enligt principen 58- 42 som är utgångspunkten för den årliga
finansieringen. Viktigt: Intäkter och kostnader som redovisas gäller endast för
två produktioner, Cabaret och Sommarteater och de perioder som är aktuella
för dessa.

Intäktstyp

Sökt belopp Bevilj. belopp

Aktuellt
belopp

Sökt bidrag från NLL

835600

835600

Luleå kommun

604400

604400

Norrbottensteatern

3420000

3420000

Biljettintäkter max de 2 akt.prod

2400000

2400000

Egen insats

Summa intäkter

7260000

Kostnader
Kostnadstyp

Belopp

Lönekostnader

2937068

Materialkostnad

400000

Transport/resor

199675

Logi

99000

Lokalhyra
Övrig kostnad/ Upphovsrätter

514000

Övrig kostnad/ Marknadsföring

555000
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Kostnadstyp

Belopp

Övrig kostnad/Produktionskostnader

1250000

Övrig kostnad/Musiker

1001088

Övrig kostnad/frilansskådespelare/dansare
Summa kostnader

304169
7260000
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Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2016-08-31

1 (1)
Ärendenr
2016/914-2.4.3.3

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
Filmkonvent 2016
Ärendenr 2016/914-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 100 tkr till Filmkonvent
’16.
2. Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Filmpool Nord AB ansöker om ekonomiskt stöd för genomförande av
Filmkonvent ’16 i Luleå 6-7 december. Konventet arrangeras för 12:e gången
och är välinarbetat och utgör en viktig mötesplats för branschaktörer.
Dessutom marknadsför Filmkonventet Luleå och Norrbotten som en stark
filmregion. Filmkonventet beräknas kosta 500 tkr. Finansiering söks även från
Svenska Filminstitutet. Filmpool Nord går in med 100 tkr av egna medel och
intäkter av konferensförsäljning beräknas ge 240 tkr i intäkter.
Tillväxtkontoret menar att Filmkonventet är ett viktigt arrangemang i en
prioriterad bransch, och föreslår att ansökan bifalls.

Beslutsunderlag


Ansökan om ekonomiskt stöd till Filmkonvent ’16, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Filmpool Nord AB
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
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TILLDELNINGSBESKED

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Juan Juan Lu

2016-09-06

Tilldelning av kontrakt, tekniska konsulttjänster
Ärendenr 2016/1060-2.5.1.2

Sammanfattning av ärendet
Inkomna anbud redovisas på sammanträdet.
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Ärendenr
2016/1060-2.5.1.2

LULEÅ KOMMUN

DOKUMENTTYP

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Emma Breheim

2016-09-02

1 (1)
Ärendenr
2016/964-2.5.0.1

Beslut om avrop gällande VA-material
Ärendenr 2016/964-2.5.0.1

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens inköpsavdelning har tagit in anbud på VAMaterial för Luleå och Piteå kommun, då nuvarande ramavtal för Luleå
kommun redan har löpt ut. Uppskattad volym för varorona är cirka 36 mkr
under avtalsperioden. Stadsbyggnadsförvaltningen omfattas av
upphandlingen.
Inkomna anbud redovisas på sammanträdet.
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